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01.09.2019

Obec Chtelnica 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. 2 a ods. 12
zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení
výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov
územnej samospráve v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

Článok I.
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie obce určuje:
1) Podrobnosti financovania materskej školy (MŠ), školského klubu detí (ŠKD) a školskej jedálne (ŠJ), ktoré sú súčasťou Základnej školy s materskou školou v Chtelnici (ďalej len ZŠ s
MŠ), sú zriadené na území obce Chtelnica a na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR
zaradené do siete škôl a školských zariadení.
2) Výšku finančných príspevkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa v MŠ, žiaka v ŠKD a
potencionálneho stravníka v ŠJ podľa počtu detí a žiakov (originálne kompetencie na úseku
školstva).
3) Lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovaná MŠ a školské zariadenia –
ŠKD a ŠJ.
4) Deň v mesiaci, do ktorého sa poskytnú finančné prostriedky materskej škole a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
Článok II.
Príjemca finančných prostriedkov
Príjemcom finančných prostriedkov podľa tohto VZN je Základná škola s Materskou školou v Chtelnici,
Nám. 1. mája 3, Chtelnica súčasťou ktorej sú Materská škola (MŠ), Školský klub detí (ŠKD) a školská
jedáleň (ŠJ).

Článok III.
Podrobnosti financovania

1) Finančné prostriedky na dotácie poskytované MŠ, ŠKD a ŠJ sú Obci Chtelnica poukázané
podľa zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v zn. neskorších predpisov a Nariadenia Vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v zn. neskorších predpisov.
V zmysle týchto právnych predpisov obec pred určením objemu finančných prostriedkov pre
MŠ a ŠKD a ŠJ urobí výpočet finančných súm ako súčin jednotkového koeficientu známeho
v príslušnom období a koeficientov uvedených v prílohe č. 3 Nariadenia vlády SR č. 668/2004
Z.z. pre jednotlivé zariadenia a počtu detí MŠ a žiakov ZŠ, vykázané v štatistickom výkaze
Škol(MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka.
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Príjemca finančných prostriedkov podľa Čl. II použije tieto prostriedky len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov materskej školy a školských zariadení na území obce a musí
zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.
3) Výška finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chtelnica je stanovená v prílohe č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia. Celková suma finančných prostriedkov za rok sa poskytuje v celých eurách po matematickom zaokrúhlení súčinu.
4) Obec poskytne finančné prostriedky príjemcovi podľa Čl. II mesačne vo výške 1/12 schváleného rozpočtu na príslušný rok vždy najneskôr do 25-teho dňa v mesiaci .
5) V prípade, že finančné prostriedky nebudú vyčerpané do 31.12. príslušného kalendárneho
roku, príjemca v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chtelnica je povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného kalendárneho roka.
2)

Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Chtelnica
dňa ...................... Uznesením OZ č. ...............
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.09.2019.
3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Chtelnica č. 3/2017 o určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Chtelnica a všetky jeho dodatky.
4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
Obce Chtelnica.

Ing. Ján Horváth, v.r.
starosta obce
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_________________________________________________________________________
Príloha č. 1 k VZN č. 4/2019

Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chtelnica:
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Kategória škôl a školských
zariadení

Dotácia na mzdy
a prevádzku na žiaka (Eur)

Počet detí k 15.09.2018

Materská škola

2560

82

ŠKD

563

50

ŠJ

169

337

