VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE VLČANY
č.8/2021,
ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie obce Vlčany č. 4/2020
o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Vlčany
Obec Vlčany v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších právnych predpisov, § 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 predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 7 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia Vlády SR č. 668/2004 Z. z.
o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, vydáva toto:
všeobecne záväzné nariadenie obce Vlčany č. 8/2021,
ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie obce Vlčany č. 4/2020
o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Vlčany
Čl. 1
1. Ust. § 2 ods. 1 VZN sa dopĺňa o nové písm. c), ktoré znie nasledovne:
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - Cirkevný zbor Vlčany ako zriaďovateľ
materskej školy s názvom Cirkevná materská škola s vyučovacím jazykom maďarským
– Egyházi Óvoda, Vlčany 960 – Farkasd (ďalej len „cirkevná materská škola“), ak o
dotáciu požiada (ďalej len „zriaďovateľ“)
2. Ust. § 3 VZN sa dopĺňa o nový odsek 3, ktorý znie nasledovne:
V prípade novozriadenej cirkevnej materskej školy, ktorá začne svoju činnosť od 1.
septembra 2021, počet detí materskej školy sa určí na základe písomného oznámenia
zriaďovateľa. V ostatných rokoch sa počet detí určí podľa ods. 2 tohto VZN.
3. Ust. § 3 VZN sa dopĺňa o nový odsek 4, ktorý znie nasledovne:
Obec poskytuje finančné prostriedky zriaďovateľovi len na základe písomnej žiadosti.
4. Ust. § 3 VZN sa dopĺňa o nový odsek 5, ktorý znie nasledovne:
Ak zriaďovateľ žiada finančné prostriedky od obce po prvýkrát, písomná žiadosť
obsahuje:
a) právoplatné rozhodnutie MŠVVaŠ SR o zaradení materskej školy a školského
zariadenia do siete škôl a školských zariadení SR,
b) zriaďovaciu listinu materskej školy a školského zariadenia,
c) potvrdenie o pridelení IČO vydané Štatistickým úradom,
d) číslo účtu zriaďovateľa,

e) údaje o osobe, ktorá je oprávnená konať v mene zriaďovateľa,
f) návrh rozpočtu materskej školy,
g) počet detí, ktoré na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy budú
navštevovať materskú školu k 15. septembru začínajúceho školského roka.
5. Ust. § 3 VZN sa dopĺňa o nový odsek 6, ktorý znie nasledovne:
Zriaďovateľ pri opakovaných žiadostiach predkladá len údaje uvedené v ods. 2 písm.
f) a g) s príslušným štatistickým výkazom Škol (MŠVVŠ SR) 40-01.
6. Ust. § 3 VZN sa dopĺňa o nový odsek 7, ktorý znie nasledovne:
Zriaďovateľ je povinný v prípade zmeny údajov uvedených v písomnej žiadosti
písomne informovať obec o tejto zmene, a to najneskôr do 15 kalendárnych dní odo
dňa uskutočnenia zmeny.
7. Ust. § 3 VZN sa dopĺňa o nový odsek 8, ktorý znie nasledovne:
Obec poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku nasledovne:
a) škole a školskému zariadeniu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na ich výdavkový
účet,
b) zriaďovateľovi na jeho bežný účet.
8. Ust. § 3 VZN sa dopĺňa o nový odsek 9, ktorý znie nasledovne:
Zriaďovateľ je povinný poukázať pridelené finančné prostriedky v plnej výške na účet
materskej školy v lehote do 5 pracovných dní odo dňa ich prijatia na svoj účet.
9. Ust. § 5 ods. 2 VZN sa mení nasledovne:
Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy v
zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi je určená v prílohe č. 2 tohto VZN.
10. Ust. § 5 VZN sa dopĺňa o nový ods. 3, ktorý znie nasledovne:
V prípade, že poskytnuté finančné prostriedky nebudú vyčerpané do 31.12. príslušného
kalendárneho roka, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť finančných prostriedkov
vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného kalendárneho roka.
Čl. 2
1. Obecné zastupiteľstvo obce Vlčany sa na tomto všeobecne záväznom nariadení
uznieslo dňa 13.08.2021 uznesením č. 437/2021/28.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.09.2021.
Vo Vlčanoch dňa 13.08.2021

Ing. János Restár, v. r.
starosta obce

Príloha č. 1 VZN sa mení nasledovne:
Výška finančných prostriedkov na rok 2021 určených na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, v zariadení
školského stravovania na žiaka školy

Školské zariadenie
Materská škola pri
ZŠ s MŠ
Materská škola pri
ZŠ s MŠ s VJM

Školské zariadenie
Materská škola pri
ZŠ s MŠ
Materská škola pri
ZŠ s MŠ s VJM

Školské zariadenie
Školský klub detí pri
ZŠ s MŠ
Školský klub detí pri
ZŠ s MŠ s VJM
Zariadenie školského
stravovania

Počet žiakov
k 15.
septembru
2020

Celková výška
finančných
prostriedkov na
obdobie od 01.01.2021
do 31.08.2021 v €

Výška finančných
prostriedkov na
1 dieťa na obdobie
od 01.01.2021 do
31.08.2021 v €

40

58.288,00

1.457,20

40

61.008,00

1.525,20

Počet žiakov od
1. septembra
2021 (v prípade
MŠ s VJM
k 31.08.2021)

Celková výška
finančných
prostriedkov na
obdobie od 01.09.2021
do 31.12.2021 v €

Výška finančných
prostriedkov na
1 dieťa na obdobie
od 01.09.2021 do
31.12.2021 v €

52

40.397,00

776,86

40

10.471,001

261,78

Počet žiakov
k 15.
septembru
2020

Celková výška
finančných
prostriedkov na rok
2021 v €

Výška finančných
prostriedkov na
1 dieťa na rok 2021
v€

50

34 615,00

692,30

50

39 184,00

783,68

394

96 591,00

245,15

Finančné prostriedky budú vyplatené v celej výške v mesiaci september 2021 z dôvodu, že v MŠ s VJM sa od
1.9.2021 neotvorí žiadna trieda kvôli otvoreniu novej CMŠ.
1

VZN sa dopĺňa o novú prílohu č. 2, ktorá znie nasledovne:
Výška finančných prostriedkov na rok 2021 (obdobie od 01.09.2021 do 31.12.2021) určených
na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, ktorej zriaďovateľom je štátom uznaná cirkev

Školské zariadenie

Cirkevná materská
škola

Vyvesené: 13.08.2021

Počet žiakov
k 15.
septembru
2021 podľa
oznámenia
zriaďovateľa

Celková výška
finančných
prostriedkov na
obdobie od 01.09.2021
do 31.12.2021 v €

Výška finančných
prostriedkov na
1 dieťa na
obdobie od
01.09.2021 do
31.12.2021 v €

55

47 933

871,51

