Všeobecn e závázné nariadenie č.1/2018
o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených na území
obce v zriad'ovatel'skej pósobnosti Obce Krásnohorské Podhradie

Obecné zastupiteťstvo obce Krásnohorské Podhradie v zmysle § 6 ods.l zákona SNR
č.36911990 Zb. o obecnom zriadeniv znenineskorších právnych predpisov, § 6 ods. 12 pism.cl
zákonaě.59612003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zínene a doplnení
niektorých zákonov v znenineskorších predpisov, § 19 zákonaó.523l2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a § 7 zákona ě, 58312004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmeí.re a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne
záv ázné nariadenie obce krásnohorské p o dhradie :

čt. t
Predmet úpravy
Predmetom tohto všeobecne závázného nariadenia (ďalej len ,,VZN") je určiť:
a) podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadeni,

b) výška finančných prostriedkov namzdy apreváďzku,
c) lehota na predložerrie údaiov potrebných na financovanie

d) deň v mesiaci, v ktorom obec poskytne finančnéprostriedky materskej škole a školským

zariadeniam

C|.2
Príjemca dotácie
Príjemcom dotácie podťa tohto nariadenia sú
- Materská škola a školskézaríadenia s právnou subjektivitou v zriaďovateťskej pósobnosti
:

obce

ó.s

Financovanie materskej školy (MŠ)
Riaditel'ka Základnei školy s materskou školou v Krásrrohorskom Podhradí, Lipová
materske.| školy diet'a v sirlade s § 59 zákona č. 24512008 Z.z. o výchove
avzdelávaní (školský zákor-r) a o zmene a doplnení niektorých zákorrov v znení neskorších

1

15 móže prijat' do

predpisov a § 5 zákona č. 59612003 Z,.z. o štátnei správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a cloplnení niektorýcl-r zákotrov v znení rreskoršíchpredpisov.

]
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1. Podrobnosti financovania materskej školy
Obec financuje náklady na deti MŠpodl'a stavu k 15. septembru predchádzajúceho
kalendárneho roka.

2. Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
-

výška finančných prostriedkov na dieťa MŠje 2 I9I,00 € roěne

3. Lehota na predloženie údajov
Neurčuje sa, nakoťko tieto údaje sú predmetom zberu údajov prostredníctvom výkazu
št<ot 6ašvvašsn; 40-01.

4. Deň v mesiacio v ktorom obec poskytne íinančnéprostriedky
Obec poskytne finančnéprostriedky najneskór 28. deň v mesiaci.

C[.4
Financovanie školského klubu detí (ŠKD)
Riaditel'ka Zák\adnej školy s materskou školou, Lipová 115 a riaditel Zák|adnej školy,
Pokroková I99 v Krásnohorskom Podhradí, ktorých súčasťousri ŠrOmóžu prijať do ŠrP
dieťavsúlades§5zákonač.59612003Z.z.oštátnejsprávevškolstveaškolskejsamospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

l.

podrobnosti financovania školskéhoklubu detí

Obec financuje náklady na deti ŠKPpodl'a stavu k 15. septembru predchádzqiceho
kalendárneho roka, zo základných škól zríadených na územíobce.

2. Výška finančných prostriedkoy na mzdy a prevádzku

- výška íinančnýchprostriedkov

Krásnohorské Podhradie je

..

.

.

- výška finančných prostriedkov
Lipová 115, Krásnohorské Podhradie

na dieťa Št<P- Základnáškola, Pokroková 199,
.. 187,00 € ročne
na diet'a

je.....

ŠrP- Základnáškola s materskou

školou,

..392,00 € ročne
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3. Lehota na predloženie údajov
Riaditelia základných škól, ktorých súčast'ou sťl ŠKDpredložia údaje o počte detí ŠKP
v štruktúre podťa bodu 1/ rraineskór do 30. 09.2019.

4. Deň v mesiaci, v ktorom obec poskytne finančnéprostriedky

:

Obec poskytne f'irrančnéplostriedky rra.irieskór 2B. deri v mesiaci,

čt. s
Financov anie zariadenia školského strayovania (ZŠS)

Riaditel' Základnej školy, Pokroková 199 v Krásnohorskom Podhradí, ktorej súčasťou
je ZŠSmóže prijat'do ZŠSdiet'a podl'a § 5 zákona č.59612003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej sanrospráve a o zmene a doplnerrí rriektorých zákonov v zneni neskorších predpisov.
1. podrobnosti financovania zariadenia školského stravovania
Obec finarrcuje rráklady tra stravovanie žiakov ZŠ,Pokroková 199 a ZŠs MŠLipová 115
v Krásnolrorskom Podhradí poc1l'a počttr všctkýcl. žiakov školy a detí nraterskej školy podl'a
stavu k 15. septembru predchádzajťrceho kalerrdárneho roka,

2. Výška finančných prostriedkoy na mzdy a prevádzku
-

výška lŤnar'črrýcl"r prostrieclkov na diet'a ZŠS1zattaclná škola) ie 192,00 € ročne

- výška finarrčných prostriedkov na cliet'a

ZŠS(materská škola) je256,00 € ročne

3. Lehota na predloženie údajov
Neurčuje sa, nakol'ko tieto ťldaje sir predrrretom zberu irdajov prostredníctvom výkazu

št ot grašvvaš sn;40-01,

4. Deň v mesiacio v ktorom obec

posl<ytne finančnéprostriedky

:

Obcc poskytne fitlatrčtléprostriedky na.jneskór 28. cleri v mesiaci.
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čt. o
záverečnéustanovenia

1. Na ustanovenia súvisiace s určenímvýšky dotácie na financovanie materskej školy a
školských zariadení na úzeníobce v zriad'ovatel'skej pósobrrosti Obce Krásnohorské Podhradie
neupravené týmto všeobecne záváz,ným nariadenítn, sa vzt'alrujú príslušnéprávne predpisy.
2. Rušísa VZN č. 1l20l7 o trrčenívýšky dotácie na prevádzku a mzcly na žiaka školských
zariadení a na diet'a rrraterskej školy so sídlom nauzemí obce Krásnohorské Podhradie.

3. Toto VZN bolo

scl.válerlé Obecrrýrrr zastupitcl'stvom v Krásnohorskom Podhradí

uznesením ě. I012018 zo clria 10. 12.201 8.

dňa 01
Toto všeobecnezávázné nariadenie nadobúdaúčinnosť

.0L2019.

Peter Bollo
Bc.
-ri"rrri,"t",

l)

ust, § 6 ods.t2 písnr, c) zákona č.59612003 Z, z, o štátrre.| správe v školstve a školske.| sanrospráve

62/-Z--

aoznlene adoplneníniektoných

zákonov v znení neskoršíclr ztnierr a doplnkov

2)
3)

§

l5 zákona ě.59612003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

ust. § 6 ods.

l2 pisnr. b). zákona ě5962003 Z. z. o

štátne.| spr,áve v ško|stve a školske.i samospráve a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v zneni neskoršíclr ztnien a doplnkov

4)

napr. ust, § 3

l zákona č. 523/2004 Z. z. zákona

o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Príloha 1

k

vZN

č.1,12018

o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených na územíobce

v zriaďovateloskej pdsobnosti Obce Krásnohorské Podhradie

Dotácia pre rok 2019 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školskéhoklubu detí
a školského stravovania v zriaďovateťskej pósobnosti Obce Krásnohorské Podhradie

Kategória škól

počet žial<ov

a školských zariadení

k l5.09.20l8

Dotácia na mzdy
a prevádzl<u žiaka
v eurácll

191,00

Dotácia na mzdy
a prevádzku
ročne v eurách

35 842,00

Materská škola

62

št<otstq; klub detí

54

392,00

2] ]68,00

247

187,00

46 ] 89,00

301

192,00

57 792,00

62

256,00

15 872,00

]

ZŠs VJM
školskv klub detí
ZŠs VJS
školske stravovanie
základná škola

školskéstravovanie
materská škola

sPoLU

276 863,00

