OBEC BREZOVIČKA

V Š E O B E C N E

Z Á V Ä Z N É

N A R I A D E N I E

Č.2/2013
o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie
originálnych kompetencií na úseku školstva
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Obecné zastupiteľstvo obce Brezovička podľa § 6 ods. 1 zákona NR SR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov §6 ods. 12 zákona NR
SR č. 596/2003 Zz. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a §7 zákona NR SR č. 583/2004 Zz. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
vydáva
toto VZN o financovaní materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Brezovička.

Článok I.
Spoločné ustanovenie
(1) Všeobecne záväzným nariadením Obec Brezovička určuje výšku a účel použitia
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, ktorej zriaďovateľom je obec
Brezovička, a ktorá je na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradená do
siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
(2) Prijímateľom dotácie je zariadenie bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce:
Materská škola Brezovička
(3) Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na príslušný
kalendárny rok na dieťa materskej školy alebo školského zariadenia sa každoročne
prehodnocuje ku koncu kalendárneho roka spolu s prípravou rozpočtu obce.
(4) Materská škola a školské zariadenie bez právnej subjektivity je financované priamo
z rozpočtu obce prostredníctvom obecného úradu.
(5) Ročná výška finančných prostriedkov pre materskú školu a školské zariadenie sa
určí ako súčin počtu detí vykázaných k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho
roka vo výkaze Škol (MŠ SR) 40-01 a výšky finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku určenej v prílohe č. 1 tohto VZN.
(6) Obec Brezovička poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku centier
voľného času, ktorých zriaďovateľom nie je obec Brezovička mesačne vo výške 1/12
z celkovej sumy za rok, a to vždy najneskôr do 25-teho dňa v mesiaci.
(7) Z finančných prostriedkov je možné financovať aj kapitálové výdavky, ktoré na
základe predloženej žiadosti zriaďovateľovi, schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
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Článok II.
Záverečné ustanovenia
(1) Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných prostriedkov na
financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva bolo vyvesené na
pripomienkovanie na web stránke obce a úradnej tabuli.
(2) Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Brezovičke v súlade s §6 bod
8 zákona NR SR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
(3) Týmto VZN č. 2/2013 sa ruší VZN obce Brezovička č.3/2012 o financovaní
materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce zo dňa
15.12.2012.
VZN č. 3/2013 nadobúda účinnosť dňa 1.1.2014.

-

Schválený návrh VZN...............................................................22.11.2013
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Brezovička ................26.11.2013
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Brezovičke...................13.12.2013
Schválené VZN vyvesené ...........................................................17.12.2013

- VZN nadobúda účinnosť ..............................................................1.1.2014

V Brezovičke dňa 22.11.2013

Ing. Alena Kudová
starostka obce
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Príloha č. 1 k VZN č.2/2013

Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa v materskej
škole alebo v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Brezovička; na
prevádzku

Kategória škôl a školských
zariadení
Materská škola / 18 detí

Výška finančných prostriedkov na
dieťa v eurách
1926,-

ročne

30,-

ročne

Centrum voľného času / 44 žiakov

4

