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NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca podľa § 6 ods.1 a § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 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 sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. ...../2021
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bošáca
čl. 1
Všeobecné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školského klubu detí a zariadenia školského
stravovania pre žiakov ZŠ na území obce Bošáca, ktoré sú na základe rozhodnutia č.
27/2003-41 Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky.

čl. 2
Príjemca dotácie a spôsob čerpania dotácie
1. Príjemcom dotácie podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia je ZŠ s MŠ Ľ. V. Riznera
Bošáca s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
2. Dotácia pre materskú školu a školské zariadenia sa poskytujú na účet Základnej školy s
materskou školou Ľ. V. Riznera Bošáca.
3. Ak sa dotácia nevyčerpá do 31. decembra príslušného kalendárneho roka, príjemca
dotácie je povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť na účet obce do 31. decembra
príslušného kalendárneho roka.
4. Príjemca dotácie je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu nákladov materskej školy a
školských zariadení na mzdy vrátane odvodov a na prevádzku, pričom je povinný
zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť pri jej použití.
5. Obec určuje riaditeľovi školy povinnosť predložiť zriaďovateľovi údaje potrebné pre
zohľadnenie financovania ZŠ s MŠ Ľ. V. Riznera Bošáca. Predloženými údajmi sa rozumie
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počet prijatých detí podľa veku a stavu k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka,
ktoré predloží riaditeľ ZŠ s MŠ Ľ. V. Riznera Bošáca vždy do 30.9. príslušného
kalendárneho roka.

čl. 3
Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy alebo školského zariadenia
1. Výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení na
príslušný kalendárny rok sa určuje nasledovne:
Názov školy a školského
Počet Suma celkom
zariadenia zriadeného
detí
v eurách
obcou
Materská škola
38
83 474
Školský klub detí
74
39 082
Školská jedáleň
202
82 444
SPOLU
205 000
2. Výška dotácie sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.

čl. 4
Lehota poskytnutia finančných prostriedkov
1. Dotácie obec poskytne príjemcom mesačne, a to do 25 dňa príslušného mesiaca.

čl. 5
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schválilo toto všeobecne záväzné nariadenie
uznesením číslo ...../2021 dňa .......2021.
2. Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenia č. 2/2020 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Bošáca.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2022.
V Bošáci dňa 19.11.2021

..............................
Mgr. Daniel Juráček
starosta obce
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