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Obecné zastupiteťstvo obce Benkovce zmysle § 6

zr\aďenia o zmene a doplnení niektorých zákonov

,ňri.-g O ods. 12 pism, c).zákona č, 59612003 ,

samospráve u o ",n" 
a doplnení niektorých

uznieslo na tomto

ods. 1 zákona č.369lt990 Zb, o obecnom

i in"nineskorších právnych predpisov a v

Z.;. ; štátnej správe v školstve a školskej

,ákonou y zneni neskorších predpisov sa

§1
Predmet úpravy

Toto všeob ecne závázné nariadenie obce (ďalej len "vzN") určuje podrobnosti financovania

a výšku finaněných prostriedkou nu p..uájrtu á mzdY nu ái"ťu materskej ŠkolY a Školského

stravovacieho zariadenia so sídlom nu ,rr..ni obce Benkovce, ktoré sú zaradené do siete škól

a školských zar\adeÁ na zák|aderozhodnutia Ministerstva Školstva' vedY' výskumu a ŠPortu

Slovenskej republiky, 
§2

Príjemca finančných prostriedkov

Príjemcom finančných prostriedkov podťa tohto VZN je:

a ) materská škola a školské ,truuouuJi. zariadenie v zriaďovateťskej P.sobnosti obce

Benkovce.

§3

Výška a účel poskytnutYcn nnančných prostriedkov

1) výška poskytnutých finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok na prevádzku

amzdy na diera áaterskej šťoly a. školského stravov;;i.'h" zariadenia v zriaďovatelskej

pósobnostiobceje*9:.?u,p,iton.e.rtohtoVZN.Privýpočtevýškyfinančných
prostriedkou nu p.ái.ršný kalendá*y .or, sa uychadzalo z počtu žiáfov k 1,5, septembru 2017,

ktorÝ materská škola a školské ,trauouacie )ariadenie ujkarato v štatistickom výkaze škól

rrašÝvaš SR číslo 40-01,

2)Príjemcafrnančnýchprostriedkovpodfa§2tohto,1zxjeoprávne.nýpoužiťposkýnuté
finančné prostried-ky t.n nu úhradu ":;;;ý.h 

aprevádziou;;ch nakludou materskej ŠkolY a

školského uru"o#.,.io';u,jil;i"'ro ,iato,o 
- 

na území obce Benkovce' Pričom musí

zabezpeěiť ho spodárno sť a efektívno sť i ch využiti a,

3) V prípade, že príjemca finančnéprostriedky nevyčerpá do 31,12, príslušného kalendárneho

roka, je pouinny neuyo".panú 9aď finanlných prostriedkou uiatiť spáť na účet obce

;;jr;Jkó, jo 3 r.li. prislusného kalendárneho roka,

§4

Termín,výškaaspdsobposkytovaniafinančnýchprostriedkov

všeobecn e záváznom nariadení,

obec Benkovce poskytne príjemcovi, podťa § 2 tohto vzN finančné prostriedky mesaěne vo

výškeIlI2zosumypridelenejnap,i.iusni,"t.alendárny.rokpodťaprílohy.ě.,1tohtovZN
najneskór do 28. ao""p.j.rrsnerro -Lir.i-^'rort y,ouater .ozrroao],, Že pre rok 2018 poskytne

na výkon originálnych kompetencií ;;";;r"nem:_ subjektu zriadónému obcou celkovú

sumu 48 960,00 €, čo mesačne znamená sumu vo vÝške 4 080,00 €,



§5
Termín a spósob poskytovania údajov o počte detí

Riaditeť školy podfa § 2 písmeno a) tohto vZN písomne oznámi obci Benkovce ako svojmu

zriaďovateroui- taa;. opočtoch áetí prijatýctr na výchovu avzdelávanie na zik|ade

rozhodnutia riaditeťá školy podfa stavu k t S. Oq. príslušného školského roka najneskór do 20,

septembra kalendárneho roka.

§6
záverečné ustanovenia

1) Na ustanovenia súvisiace s určením výšky finančných prostriedkov na prevádzku amzdY

nu di.ťu materskej školy a školského stravovacieho zariadenia so sídlom na Území Obce

Benkovce, neupravené iy*to všeobecne závázným nariadením, sa vzťahujú príslušné

právne predpisy.
^z; 

ro.Éytnuté finančné prostriedky sú výdavkom obce Benkovce v súlade s § 7 zákona Č,

58312004 Z.z. orozpoětových pravidlách Územnej samosprávy v zneni neskorŠÍch PredPisov,

3) poskytnuté finan8né próstriódky podliehajú roěnému zúčtovaniu s rozpoětom obce.

+j roskytnutie financií nesmie ohróziť u..né a časové plnenie úloh obce, ktoré vYPlývajú zo

schváleného rozpočtu obce napríslušný rok,

5) obec Benkovce má právo iobiť kóntroly správnosti účtovania poskytnutých finaněných

prostriedkov, účelnosti vynaloženia poskytnutých financií prostredníctvom kontrolórkY obce

a finaněnej komisie.
6) V prípaáe zistenia nedostatkov vyvodí obec patričné opatrenia sankčné, disciPlináme, voČi

prijímateťovi dotácie.

1"ono* nadobudnutia účinnosti tohto VZN stráca platnosť a ÚČinnosť VZN Obce Benkovce

č. 312016 o urěení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka

školského klubu deti, ikoiského stravovácieho zatiadeniaso sídlom naúzemi obce Benkovce

8) Toto všeobecne záváznénariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2018

,-

lng. Viera Pavlišková
starostka obce Benkovce

V Benkovciach, dňa 08.12.2017

§§ť



Finančné prostriedky na kalendárny rok 20l8 na prevádzku a mzdy na diet'a materskej
školy a školského stravovacieho zariadenia

Kategória škól
a školských
zariadení

počet detí
a detských
stravníkov

Finančné
prostriedky na
jedno diet'a na rok

Finančné prostriedky
na jeden kalendárny
mesiac

MS+SJ 24 2 040 4 080

CvC 60
(5 -15 roční)

30 150

Kapitálové výdavky 24 l20 240

Poznámka:
Zriaďovater CVČ musí obci, v ktorej má diet'a trvalý pobyt, písomne predložit' zoznam deti,

kde je uvedený dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, fotokópia rozhodnutia riaditeťa
CVČ o prijatí dieťaťa a fotokópiu prihlášky zákonného zástupcu žiakana prijatie do CVČ na

školský rok2017l20I8


