OBEC FULIANKA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Obce Fulianka
číslo 1/2017
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení na území obce
Fulianka

Návrh VZN vyvesený dňa: 8.2. 2017
Zvesený dňa: 24.2.2017
VZN schválené dňa: 24.2.2017
Schválené VZN vyvesené dňa: 6.3.2017
Uznesenie: 204
Účinnosť: 15-tym dňom od zverejnenia

Obec Fulianka podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
zákona č. 179/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 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 vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie obce Fulianka
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení

Článok 1
Úvodné ustanovenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Fulianka je určenie výšky a účelu použitia
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 1) Súkromnej základnej umeleckej školy v obci Fulianka,
ktorá je na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradená do siete škôl a školských
zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 2)
Článok 2
Príjemca dotácie
1) Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je
- Súkromná základná umelecká škola Fulianka 9 (ďalej len „SZUŠ“).
Článok 3
Výška dotácie, podrobnosti financovania
1) Výška dotácie sa každoročne poskytuje podľa počtu žiakov SZUŠ podľa stavu k 15. septembru
začínajúceho školského roka (prostredníctvom výkazu Škôl (MŠVVŠ SR) 40 – 01 a na základe
kritérií a spôsobu rozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb). Za správnosť údajov
uvedených vo výkaze zodpovedá štatutárny zástupca SZUŠ.
2) Podrobnosti financovania škôl a školských zariadení
Súkromná základná umelecká škola Fulianka 9
Obec financuje náklady na žiakov SZUŠ v príslušnom kalendárnom roku podľa počtu žiakov v
skupinovej forme vyučovania vo veku od 3 do dovŕšenia 15 rokov veku podľa stavu k 15.
septembru začínajúceho školského roka. K zberu údajov predloží riaditeľ SZUŠ zriaďovateľovi
čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o tom, že žiak bude navštevovať iba jedno zariadenie.

3) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok 2017 na prevádzku a mzdy na jedného žiaka SZUŠ je
určená nasledovne:
Kategória škôl a školských zariadení
Súkromná základná umelecká škola
Fulianka 9

Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka v EUR
na jedného žiaka SZUŠ v skupinovej
forme vzdelávania

350,00

4) Prijímateľ dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a
prevádzkových nákladov SZUŠ so sídlom na území obce a pri jej použití musí zabezpečiť
hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.
5) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je prijímateľ
povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného kalendárneho
roka.
Článok 4
Lehota a spôsob poskytovania dotácie
1) Obec poskytne príjemcovi podľa § 2 dotáciu mesačne vo výške jednej dvanástiny ročnej výšky
dotácie do 25. dňa príslušného mesiaca.
2) Za mesiace január a február 2017 bude dotácia vyplatená príjemcovi do 25.3.2017.
Článok 5
Kontrola použitia dotácie
1) Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tohto
nariadenia vykonáva hlavný kontrolór obce, poverení zamestnanci obce a poslanci obce.
2) Príjemca dotácie na mzdy a prevádzku je povinný predložiť všetky doklady, preukazujúce
vynaloženie finančných prostriedkov.
Článok 6
Záverečné ustanovenie
1) Toto VZN bolo schválené OZ vo Fulianke dňa 24.2.2017 uznesením č. 204 a nadobúda
účinnosť 15-tym dňom od zverejnenia.

Vo Fulianke dňa 24.2.2017

Miroslav Leško
starosta

ust. § 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 zmien a doplnkov
2)
§ 15 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov
1)

