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Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli : 8. 2. 2016
VZN vyvesené na úradnej tabuli : 21. marca 2016
VZN nadobúda účinnosť : 01. 01. 2016

Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach vo veciach územnej samosprávy
v zmysle § 6 a § 11 ods.4 písm. g/ zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších právnych predpisov a zákona č. 597/2003 Z. z.
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení
neskorších predpisov, 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 a nariadenia vlády SR č.668/2004 Z. z. o rozdeľovaní
výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2016
O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy,
školského klubu detí a školskej jedálne pri základnej škole
s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lužianky
na rok 2016

Čl.1
Predmet úpravy
VZN obce Lužianky č. 1/2016 určuje výšku a účel použitia dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školského klubu detí
a školskú jedáleň pri ZŠ s MŠ Lužianky, ktoré sú na základe rozhodnutia
Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení
Ministerstva školstva Slovenskej republiky, a žiaka Súkromnej základnej
umeleckej školy v Lužiankach v individuálnej a skupinovej forme, a žiaka
záujmového vzdelávania v CVČ.
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Čl.2
Príjemca dotácie
Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je Základná škola s materskou
školou Lužianky, Sasinkova 1, 951 41 Lužianky pre svoje školské zariadenia:
-Materská škola
- Školský klub detí
-Školská jedáleň pri ZŚ s MŠ

Čl.3
Výška dotácie
1. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na
žiaka a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce je určená v prílohe č.1 tohto VZN.
2. Výška dotácie na kalendárny rok sa určuje v závislosti od počtu detí
v MŠ a detí školského zariadenia vykázaných v štatistickom výkaze
V 40-01 k 15.9.2015.
3. Objem finančných prostriedkov v rozpočte Obce Lužianky na rok 2016
sa na školy a školské zariadenia v zriaďovacej pôsobnosti Obce
Lužianky rozpisuje podľa počtu detí, ktoré sú prijaté do materskej
školy a školských zariadení na základe právoplatného rozhodnutia.

Čl.4
Účel dotácie
1. Prijímateľ dotácie Základná škola s materskou školou Sasinkova 1,
Lužianky je oprávnená použiť dotáciu len na úhradu osobných
a prevádzkových nákladov materskej školy, školského klubu detí
a školskej jedálne.
Súkromná ZÚŠ na individuálnu a skupinovú výučbu, záujmové
vzdelávanie v CVČ v zmysle platných pravidiel a zmluvy.
2. Prijímateľ dotácie musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť
a účinnosť jej použitia.
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3. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. 2016 je prijímateľ
povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do
31.12.2016
Čl.5
Termín a spôsob poskytovania dotácie
1. Obec poskytne príjemcovi podľa článku 3 ods. 1 dotáciu mesačne (vo
výške jednej dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok) do 25.
dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
2. Prijímateľ dotácie predloží Obci Lužianky pravidelne po skončení
kalendárneho štvrťroka zostavu - „Rozpočet a jeho čerpanie za
príslušné obdobie od začiatku roka 2016“.
Čl.6
Kontrola použitia dotácie
1. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými
prostriedkami pridelenými podľa tohto VZN vykonáva:
- hlavný kontrolór obce
2. V prípade porušenia pravidiel a účelu použitia dotácie je príjemca
dotácie povinný vrátiť výšku neoprávnene použitej dotácie.
Čl.7
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN Obce Lužianky bolo schválené na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Lužiankach, konaného dňa 18. 3. 2016
a nadobúda platnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.
2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN
1/2013 s dodatkami č. 1 č. 2.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť od 1.1.2016.

Jozef B o j d a
starosta obce
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Príloha č.1
Dotácia na rok 2016 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy,
školského klubu, školskej jedálne pri ZŠ s MŠ v Lužiankach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce:

Kategória škôl a školských
zariadení
Materská škola

Dotácia na mzdy a prevádzku
na rok 2016
122 654,00

Školský klub

16 455,00

Školská jedáleň pri ZŠ

63 794,00

Spolu

202 903,00

Príloha č.2
Ročná výška dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka súkromnej ZUŠ
a záujmového vzdelávania v CVČ:

Individuálna forma

20 224,00

Skupinová forma

81 392,85

Spolu:
Záujmové vzdelávanie
V CVČ

101 616,85
6 840,00
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Príloha č.3
Ročná výška dotácie na mzdy a prevádzku pre rok 2016 :
V súlade s nariadením vlády SR č.668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu DPFO obciam a VUC je
kritérium pre obec rozdeliť 40% výšky dane podľa počtu žiakov –údajov zistených podľa § 7a
zákona 597/2003

tento podiel pre rok 2016 zo základu 799 472 € / 40% = 319 788,80 € /

Kategória, ukazovateľ

Počet detí k 15.9.

Normatív na jedno
dieťa v € -prepočítaný

Výkaz ŠKOL 40-01

Normatív na rok v €
r. 2016

Materská škola

73

1 680,19

122 654

Školská klub detí

24

685,62

16 455

Školská jedáleň –

140

455,67

63 794

632,00

20 224,00

352,35

81 392,85

90,00

6 840

potencionálny
stravník
Neštátna ZUŠ

Žiak SZUŠ
v individuálnej forme
vzdelávania
Počet detí

32

Žiak SZUŠ
v skupinovej forme
vzdelávania
Počet
Záujmové vzdelávanie
v CVČ
Deti od 5 do 15 rokov
v obci Lužianky

231
76

