VZN č.1/2014
o určení výšky finančných prostriedkov určených na
prevádzku na žiaka školského klubu detí a centra
voľného času a na žiaka základnej školy na prevádzku
školskej jedálne so sídlom na území obce Kamenná
Poruba.
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, §
6 ods. 2 a ods. 12 písm. d) 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, § 19
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení
Článok 1
Úvodné ustanovenia
§1
Podrobnosti financovania
Obec Kamenná Poruba poskytuje každoročne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku
školského klubu detí, zariadenia školského stravovania a centra voľného času, ktoré sú
súčasťou Základnej školy v Kamennej Porube podľa počtu žiakov k 15.septembra
predchádzasjúceho kalendárneho roka.

§2
Prijímateľ finančných prostriedkov

a) Školská jedáleň pri ZŠ, Ulica školská 474/5, Kamenná Poruba
b) Centrum voľného času pri ZŠ, Ulica školská 474/5, Kamenná Poruba
c) Školský klub detí pri ZŠ, Ulica školská 474/5, Kamenná Poruba

§3
Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka /dieťa.

Kategória škôl a školských
zariadení

Výška finančných
prostriedkov určedných na
mzdy a prevádzku na žiaka
v eurách

Školský klub detí

524,00 € / na dieťa ŠKD

Zariadenie školského
stravovania

214,00 € / na žiaka ZŠ

Centrum voľného času

60,00 € / na dieťa v CVČ

§4
Lehota na predloženie údajov
Lehota na predloženie údajov, podľa ktorých bude obec financovať prijímateľov
v zmyssle § 2 písm.a) až c) sa stanovuje na 31.októbra kalendárneho roka.

§5
Termín a účel poskytovania finančných prostriedkov
Obec poskytne finančné prostriedky prijímateľovi podľa §2 písm.a) až c)
v pravidelných mesačných splátkach najneskôr do 28.dňa príslušného mesiaca. Prijímateľ
finančných prostriedkov podľa §2 písm. a) až c) je oprávnený použiť finančné prostriedky
len na úhradu mzdových a prevádzkových nákladov a pri ich použití musí zabezpečiť
hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich poižitia. V prípade, že finančné prostriedky nebudú
vyčerpané do 31.12. príslušného kalendárneho roka, prijímateľ podľa §2 písm a) až c) je
povinný nevyčerpanú časť finančných prostriedkov vrátiť na účet obce do 31.12. príslušného
kalendárneho roka.

Článok 1
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
obce Kamenná Poruba.
2) Dňom účinnosti tohoto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje VZN obce Kamenná
Poruba č. č.6/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Kamenná Poruba.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie prerokovalo Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná
Poruba dňa 15.11.2013

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.januára 2014.

Návrh VZN vyvesený dňa :

15.11.2013

VZN schválené dňa :

13.12.2013

VZN vyvesené dňa :

13.12.2013

/Uznesenie č. 63/2013 – OZ /

........................................
Ing. Štefan Kasman
starosta obce

_________________
1)

§ 15 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

2)

napr. ust. § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy

