Obecné zastupiteľstvo obce Ražňany podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších právnych predpisov a § 6 ods.12 písm. c) a d) zákona č. 596/2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vydáva:

Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2016
obce Ražňany
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a žiaka školského zariadenia zriadených na území obce
Ražňany na rok 2017
§1
Predmet úpravy
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ražňany, ktoré sú
na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení
Ministerstva školstva Slovenskej republiky1)
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie obce určuje aj výšku dotácie na prevádzku a mzdy
žiaka školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo
Košice,
3) Týmto nariadením sa upravuje spôsob prerozdelenia výnosu dane z príjmov obce Ražňany
pre oblasť originálnych kompetencií na úseku školstva v príslušnom rozpočtovom roku.
§2
Príjemca dotácie
1) Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je:
· Materská škola,
· Školská jedáleň pri MŠ
· Školský klub detí pri CZŠ sv. Demetra v Ražňanoch
§3
Podrobnosti financovania
1) Dotácia sa určuje podľa počtu žiakov jednotlivých zariadení /materská škola, školský klub
detí, školská jedáleň/ k 15. septembru začínajúceho školského roka /ak zákon neurčuje inak/.
2) Na účely financovania sa do počtu detí a žiakov započítavajú deti a žiaci, prijatí do školy
alebo školského zariadenia na základe rozhodnutia riaditeľa školy. Dátum rozhodujúci na
určenie veku žiaka alebo dieťaťa je 1. január kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie
uskutočňuje /EDU zber/.
3) Škola a školské zariadenie predložia údaje najneskôr do 20. októbra kalendárneho roka.
Predloženie údajov na financovanie sa netýka údajov, ktoré už boli uvedené v EDU zbere
alebo vo výkaze v 40-01.
4) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy,
školskej jedálne určí obec v prílohe č. 1 tohto nariadenia.
5) ) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy žiaka školského
zariadenia určí obec v prílohe č. 2 tohto nariadenia.
§4
Termín a spôsob poskytovania dotácie
1) Obec poskytne príjemcovi určenému v § 2 tohto VZN dotáciu mesačne najneskôr
do 25. dňa v mesiaci. Finančné prostriedky pre materskú školu a školskú jedáleň pri MŠ sa
čerpajú priamo z účtu obce.

2) Dotácia sa poskytuje v celých eurách po zaokrúhlení súčinu dotácie na žiaka a príslušného
počtu žiakov.
3) Pri zmene rozpočtu obce a následne prílohy č. 1 tohto nariadenia sa nová výška dotácie
na žiaka prepočítava na celý kalendárny rok.
4) Ročná výška dotácie je závislá od skutočnej výšky obcou prijatých podielových daní
zo štátneho rozpočtu. V prípade poskytnutia podielových daní v sume nižšej ako je 100 %
z priznanej výšky za príslušný kalendárny rok, sa príjemcom dotácie podľa § 2 tohto VZN
môže znížiť jej výška o túto sumu rovnakým percentuálnym podielom.
§5
Zúčtovanie dotácie
1) Príjemca dotácie podľa §2 je povinný do 30 dní odo dňa ukončenia príslušného
kalendárneho roka predložiť zúčtovanie poskytnutej dotácie.
2) Príjemca dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných (mzdy) a
prevádzkových nákladov a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a
účelnosť jej použitia.
3) V prípade, že prijímateľ dotácie nevyčerpá pridelenú dotáciu v plnej výške, je povinný
vrátiť ju na účet obce Ražňany najneskôr do 31.12. bežného roka.
§6
Kontrolná činnosť
1) Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s pridelenými finančnými prostriedkami podľa
tohto VZN vykonávajú poverení zamestnanci obecného úradu, hlavný kontrolór obce a
ostatné oprávnené orgány.
2) V prípade porušenia pravidiel a účelu použitia dotácie je príjemca dotácie povinný vrátiť
plnú výšku neoprávnene použitej dotácie.
§7
Záverečné ustanovenia
1) Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy, školskej jedálne pri MŠ a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce
Ražňany, neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne
predpisy3).
2) Každá zmena výšky dotácie na žiaka sa uskutočňuje zmenou všeobecne záväzného
nariadenia obce.
3) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Ražňany
Uznesením č.59/2016 dňa 15.12.2016.
4) Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší VZN č. 4/2015 o určení výšky dotácie na
žiaka na rok 2016.
5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2017.
V Ražňanoch, dňa 15.12.2016
Radovan Rokošný
starosta obce
________________________________________________________________________
1) § 15 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2) ust. § 6 ods. 12 písm. b). zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších
zmien a doplnkov
3) napr. ust. § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Príloha č. 1
Dotácia na rok 2017 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ražňany
Kategória školy
a školských zariadení

Dotácia na mzdy
a prevádzku na žiaka
v€

Materská škola

1.939, 00

Školská jedáleň pri
MŠ

128, 00

Príloha č. 2
Dotácia na rok 2017 na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Cirkvi
Kategória školy
a školských zariadení

Školský klub detí

Dotácia na mzdy
a prevádzku na žiaka
v€
185,00

