VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PORIADIE
č. 3/2021
o financovaní materských škôl a školských zariadení na území obce
Poriadie v roku 2022

Dátum účinnosti od: 1.1.2022
Vypracoval: Mgr. Martin Pražienka, starosta obce
Schválilo: Obecné zastupiteľstvo Poriadie, Uznesenie č. 37/2021 číslo zo dňa 14. 12. 2021.
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Obecné zastupiteľstvo v obci Poriadie, na základe ustanovenia § 6 a § 11 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení
neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) a na základe 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 právnych predpisov, sa uznieslo na tomto
Všeobecnom záväznom nariadení obce Poriadie č. 3/2021 o financovaní materských škôl a
školských zariadení na území obce Poriadie v roku 2022 (ďalej len „VZN“).
Čl. 1
Účel nariadenia
1.

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobnosti financovania materskej školy a
školských zariadení na území obce Poriadie v roku 2022.
2. Toto VZN ďalej určuje:
a) podrobnosti financovania a lehotu na predloženie údajov,
b) termín a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov.
Čl. 2
Príjemca finančných prostriedkov

1.

Príjemcom finančných prostriedkov podľa tohto nariadenia je Materská škola v Poriadí
bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
ČL. 3
Podrobnosti financovania

1.

Náklady na výchovu a vzdelávanie detí materskej školy v príslušnom kalendárnom roku
sa financujú podľa počtu detí prijatých do materskej školy na základe rozhodnutia
riaditeľa podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

2.

Náklady na stravovanie detí materskej školy v príslušnom kalendárnom roku sa
financujú podľa počtu všetkých detí prijatých do materskej školy na základe
rozhodnutia riaditeľa podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho
roka.

3.

Obec určuje riaditeľovi školy povinnosť predložiť zriaďovateľovi materskej školy údaje
potrebné pre zohľadnenie financovania materskej školy. Predloženými údajmi sa
rozumie počet prijatých detí do MŠ podľa veku a stavu k 15.9. predchádzajúceho
kalendárneho roka, ktoré predloží riaditeľ materskej školy vždy do 30.9. príslušného
kalendárneho roka.

4.

Pri určení výšky finančných prostriedkov obec zohľadňuje:
a) formu organizácie výchovy a vzdelávania,
b) počet detí v materskej škole,
c) počet detí mladších ako tri roky v materskej škole a počet detí pre ktoré je
predprimárne vzdelanie povinné,
d) zaradenie zamestnancov školy alebo školského zariadenia do platových tried,
pracovných tried a skutočnosť, či zamestnanec poberá kreditový príplatok a jeho
výšku, a príplatok za výkon špecializovanej činnosti a jeho výšku,
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e) energetickú náročnosť budovy, v ktorej sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie,
f) výdavky na prevádzku.
Čl. 3
Výška dotácie
1.

Ročná výška dotácie na mzdy a prevádzku je na kalendárny rok 2022 pre zriaďovateľa
materskej školy na dieťa materskej školy a školskú jedáleň pri MŠ je 2998,66 € (slovom
dvetisíc deväťstodeväťdesiatosem eur a šesťdesiatšesť centov). Finančné prostriedky pre
stravovanie detí MŠ sú zahrnuté vo finančných prostriedkoch na mzdy a prevádzku pre
materskú školu.
Čl. 4
Termín poskytnutia dotácie

1.

Obec určuje, že finančné prostriedky na mzdy a prevádzku pre školy a školské zariadenia
na území obce bude poskytovať mesačne vždy najneskôr do 30. dňa toho ktorého
mesiaca.
Čl. 5
Záverečné ustanovenia

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020.
Návrh VZN zverejnený na pripomienkovanie dňa 24. 11. 2021.
Pripomienky boli vyhodnotené dňa 9. 12. 2021.
VZN po schválení zverejnené na úradnej tabuli na dobu 15 dní dňa 15. 12. 2021.
VZN zverejnené na webovej stránke obce dňa 15. 12. 2021.
VZN nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2022.

V Poriadí dňa 15. 12. 2021

Mgr. Martin Pražienka
starosta obce
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