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NÁVRH VZN č. 4/2021
Všeobecne záväzné nariadenie obce Divina
o fina ncova ní o riginá lny ch ko mpetencií o bce na úseku
ško lstva
č. 4 /2021
Obecné zastupiteľstvo obce Divina vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia
§ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov,
§ 6 ods 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov sa uznieslo pre toto:

všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN)

§1
Predmet úpravy
Týmto VZN určuje:
a) ustanovuje podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení, ktorých
zriaďovateľom je Obec Divina, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva
zaradené do siete škôl a školských zariadení ministerstva školstva,
b) podrobnosti financovania poskytovateľom záujmového vzdelávania so sídlom mimo
obce,
c) výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku materskej školy
a školských zariadení,
d) termín a spôsob poskytovania finančných prostriedkov.
§2
Podrobnosti financovania
a) Základná škola s materskou školou Divina prerozdelí prostriedky na prevádzku a to na
bežné výdavky škôl a školských zariadení, výdavky na tovary a služby definované
Ministerstvom financií SR,
b) poskytovateľ záujmového vzdelávania so sídlom mimo obce, na základe písomného
zoznamu detí s trvalým pobytom na území obce môže požiadať o pridelenie finančných
prostriedkov na záujmové aktivity dieťaťa v danom zariadení na základe zmluvy, v ktorej
budú uvedené bližšie podmienky pridelenia dotácie. Výšku finančných prostriedkov určuje
obecné zastupiteľstvo.
§3
Lehota na predloženie údajov
a) lehota na predloženie údajov o pridelenie finančných prostriedkov na záujmové aktivity
dieťaťa je do 90 dní od začatia príslušného školského roka .
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§4
Výška a účel poskytnutia finančných prostriedkov
a) Výška finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy a na
dieťa materskej školy a školských zariadení na území obce je určená v zmysle predloženého
návrhu rozpočtu ZŠ s MŠ Divina v nasledujúcej tabuľke,

Kategória školského
zariadenia

Počet
detí

Materská škola
Školský klub detí
Školská jedáleň

63
64
201

Finančné
prostriedky
od obce na 1 dieťa
2444,45
581,25
362,19

Finančné
prostriedky
spolu
154 000,37 200,72 800,-

b) prijímateľ dotácie je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových
nákladov materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce a pri jej použití musí
zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia,
c) v prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roka, je
prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce,
d) pri určovaní dotácie sa vychádza z počtu žiakov a detí k 15. septembru predchádzajúceho
kalendárneho roka.
§5
Termín a spôsob poskytovania finančných prostriedkov
a) Obec poskytne príjemcovi dotáciu mesačne vo výške 1/12 zo sumy určenej podľa tohto
VZN do posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca,
b) zmeny vo výške dotácie na žiaka a dieťa školy a školského zariadenia sa uskutočňujú
zmenou VZN.
§6
Prechodné a záverečné ustanovenia
Schválený návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2021 nadobudne účinnosť dňom
01.01. 2021.
V Divine 24. 11. 2020

..............................
Martin Fronc
starosta obce
Návrh VZN č. 4/2021 vyvesený na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa 25.11. 2020
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