Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Oravská Lesná
č. /2020
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení so sídlom na
území obce Oravská Lesná
Obec Oravská Lesná v súlade s ustanoveniami § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z.Z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len školský
zákon) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Oravská Lesná č. /2020 o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce
Oravská Lesná (ďalej len VZN).
Čl. I.
Úvodné ustanovenia
§1
Predmet úpravy
1. Toto VZN určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy Materskej školy pri ZŠ
s MŠ Oravská Lesná, školského klubu detí a zariadení školského stravovania so sídlom na
území obce Oravská Lesná, ktoré sú na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zaradené do siete
škôl a školských zariadení

Čl. II.
Príjemca dotácie
§2
1. Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je Materská škola pri ZŠ s MŠ Oravská Lesná 299,
Školský klub a zariadenia školského stravovania pri ZŠ s MŠ Oravská Lesná 299. Základná
škola s materskou školou Oravská Lesná je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oravská Lesná.

Čl. III
Výška a účel dotácie
§3
1. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy materskej školy a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená v prílohe č.1 všeobecného záväzného
zariadenia
2. Prijímateľ dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných
a prevádzkových nákladov materskej školy, školského klubu a zariadení školského stravovania
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 do 31.12. príslušného
kalendárneho roku.

Čl. IV.
Termín a spôsob poskytnutia dotácie
§4

Obec poskytne príjemcovi podľa §2 dotáciu mesačne vo výške jednej dvanástiny z dotácie na
príslušný kalendárny rok v termíne do 28. dňa príslušného mesiaca.

Čl.V
Spoločné a záverečné ustanovenia
§5
(1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
obce Oravská Lesná.
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Oravská
Lesná dňa: ......................
(3) Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN č. 2/2011 o výške príspevkov v základnej
škole, materskej škole , zariadeniach školského stravovanie a všetky jeho dodatky
(4) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2021

JUDr. Marek Majdiš, PhD.
starosta obce

Príloha č. 1
Dotácia na rok 2021 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školského klubu
a zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Oravská Lesná
Škola,zariadenie Počet detí

Normatív v €
na rok a dieťa

Materská škola
Školský klub
Jedáleň pri ZŠ
Jedáleň pri MŠ
spolu

2058,95
458,21
123,15
252,28

146
67
419
146

Normatív v €
na mesiac a
dieťa
171,58
38,18
10,26
21,02

Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli dňa: ................
VZN bolo schválené na OZ dňa......................
VZN nadobúda právoplatnosť dňa............

Dotácia v € na
mesiac

Rozpočet na
rok

25050,5
2558,3
4300
3069,4

300 607
30 700
51 600
36 833
419 740

