Dodatok č.1
k VZN č. 1/2017
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na žiaka školského zariadenia na
kalendárny rok 2019

Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach sa uznieslo na tomto dodatku č.1 v súlade s ustanovením
§ 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a v zmysle a § 6 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 .

Čl.1
Predmet úpravy
§4
Termín a spôsob poskytovania dotácie
1)

Riaditeľ ZŠ s MŠ, ktorej súčasťou je ŠKD, ŠJ a CVČ, predloží údaje o počte zapísaných žiakov do ŠKD
a detí v CVČ a počet potenciálnych stravníkov ŠJ k 15.septembru začínajúceho školského roka.
Žiadosť o dotáciu a zoznám zapísaných žiakov predloží škola poskytovateľovi dotácie najneskôr do
31. októbra daného roka.

2)

Obec poskytne ZŠ s MŠ, ktorej súčasťou je ŠKD, ŠJ a CVČ, dotáciu nasledujúcim spôsobom:
a) na činnosť MŠ,ŠKD a ŠJ najneskôr do 28. dňa príslušného mesiaca vo výške 1/12 priznanej
dotácie na príslušný kalendárny rok,
b) pre činnosť CVČ najneskôr do 30.júna príslušného roka vo výške 50% priznanej dotácie na
príslušný kalendárny rok a ďalších 50% najneskôr do 30 novembra príslušného kalendárneho roka.

3)

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
roku.

4)

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie na príslušný kalendárny rok, je príjemca povinný vykonať do 15.1.
nasledujúceho kalendárneho roka. Vyúčtovanie musí obsahovať preukazný obraz vedenia
účtovníctva a čerpania poskytnutej dotácie v predošlom kalendárnom roku.

§6
Termín a spôsob poskytovania dotácie
1) Žiadosť o ročnú dotáciu na mzdy a prevádzku v CVČ predkladá zriaďovateľ CVČ, ktorý je povinný
predložiť zoznam detí, kde je uvedený dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, fotokópiu
rozhodnutia riaditeľa CVČ o prijatí dieťaťa do CVČ na príslušný školský rok, overenú fotokópiu
zriaďovateľskej listiny. Žiadosť musí byť písomná, opečiatkovaná a podpísaná zriaďovateľom CVČ.
2) Zriaďovateľ CVČ predloží údaje o počte detí k 15. septembru začínajúceho školského roka,
najneskôr do 31. októbra príslušného školského roka v ktorom žiada dotáciu.

3) Obec pri financovaní CVČ mimo územia svojej obce, spracuje dohodu – zmluvu o poskytnutí
finančných prostriedkov a spôsobe ich kontroly, ako aj spôsob vrátenia fin. prostriedkov, keď dieťa
prestane byť žiakom CVČ.
4) Obec poskytne pre činnosť CVČ, dotáciu nasledujúcim spôsobom:
najneskôr do 30.júna príslušného roka vo výške 50% priznanej dotácie na žiaka a príslušný
kalendárny rok a ďalších 50% najneskôr do 30 novembra príslušného kalendárneho roka.
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
roku.
6) Vyúčtovanie poskytnutej dotácie na príslušný kalendárny rok, je príjemca povinný vykonať do 15.1.
nasledujúceho kalendárneho roka. Vyúčtovanie musí obsahovať preukazný obraz vedenia
účtovníctva a čerpania poskytnutej dotácie v predošlom kalendárnom roku.

Čl.2
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia VZN č. 1/2017 sú týmto dodatkom nedotknuté a ostávajú v platnosti.
2. Dodatok č.1 k VZN č. 1/2017 s príslušnou Príloha č. 1 o určení výšky dotácie na rok 2019, bol schválený

Obecným zastupiteľstvom v Rozhanovciach dňa: 31.01.2019 uznesením č. 15/2019.
3. Dodatok č.1 k VZN č. 1/2017 nadobúda účinnosť dňa: 16.02.2019

Návrh dodatku č.1 k VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa: 16.1.2019
Dodatok č.1 k VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa: 01.02.2019
Dodatok č.1 zvesený z úradnej tabule dňa: 15.02.2019

starosta obce
Viktor Gazdačko

Príloha č.1 :
Kategória škôl a školských
zariadení, ktorých zriaďovateľom
je obec Rozhanovce

Materská škola
Školský klub detí
Centrum voľného času
Zariadenie školského stravovania

Počet detí /
žiakov
78
120
137
(382+78) = 460

Dotácia na 1
dieťa / žiaka
2 468,33
467,42
50
218,85

Kategória škôl a školských zariadení, ktorých
zriaďovateľ nie je obec Rozhanovce
Súkromné centrum voľného času
Cirkevné centrum voľného času
CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti inej obce, mesta

Dotácia na mzdy
a prevádzku na rok
2019 v eurách
192 529,74
56 090,40
6 850,00
100 671,00

Dotácia na mzdy a prevádzku
na rok 2019/ dieťa v eurách
44,00
44,00
44,00

Viktor Gazdačko
starosta obce

