Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019
O financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva

Obecné zastupiteľstvo Obce Gerlachov vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 12 písm. c) 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 sa uznieslo na tomto
Všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN)

Článok 1
Predmet úpravy
VZN určuje:
1. podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Obec
Gerlachov, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva zaradené do siete škôl a školských
zariadení ministerstva školstva,
2. podrobnosti financovania poskytovateľom záujmového vzdelávania so sídlom mimo obce,
3. výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení.
4. Termín a spôsob poskytovania finančných prostriedkov.

Článok 2
Podrobnosti financovania
1. Základná škola s materskou školou Gerlachov prerozdelí náklady na energie, ktoré majú spoločné merania.
Prerozdelenie nákladov určí riaditeľ školy a zriaďovateľ školy.
2. Poskytovateľ záujmového vzdelávania so sídlom mimo obce, na základe písomného zoznamu detí s trvalým
pobytom na území obce môže požiadať o pridelenie finančných prostriedkov na záujmové aktivity dieťaťa
v danom zariadení na základe zmluvy, v ktorej budú uvedené bližšie podmienky pridelenia dotácie. Výšku
finančných prostriedkov určuje obecné zastupiteľstvo.

Článok 3
Výška a účel poskytnutia finančných prostriedkov
1. Výška finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy a na dieťa materskej školy
a školských zariadení na území obce je určená v zmysle predloženého návrhu rozpočtu ZŠ s MŠ Gerlachov
v nasledujúcej tabuľke.

Kategória škôl a školských zariadení
Materská škola
(počet detí bez rozdielu veku k 15.9.2018 - 24 detí)
Školský klub detí
(počet všetkých žiakov v ZŠ - 25 žiakov)
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ
(potencionálni stravníci ZŠ - 28 žiakov)

Finančné prostriedky
na mzdy a prevádzku
na žiaka/dieťa v eurách
1758,34
352,00
642,85

2. Prijímateľ dotácie je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území obce a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť,

efektívnosť a účinnosť jej použitia.
3. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je prijímateľ povinný
nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce.
4. Pri určovaní dotácie sa vychádza z počtu žiakov a detí k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roku.

Článok 4
Termín a spôsob poskytovania finančných prostriedkov
1. Obec poskytne príjemcovi dotáciu vo výške 1/12 zo sumy určenej podľa tohto VZN do posledného dňa
príslušného kalendárneho mesiaca.
2. Zmeny vo výške dotácie na žiaka a dieťa školy a školského zariadenia sa uskutočňujú zmenou VZN.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli a uverejnený na internetovej stránke obce dňa 26.02.2019
a zvesený dňa 13.03.2019.
2. Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Gerlachove č. 8/2019, dňa 13.03.2019
3. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018.
4. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.04.2019

.............................................
Mgr. Ján Hroboň
starosta obce

