Obecné zastupiteľstvo obce Oreské na základe ust. § 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 právnych predpisov a v súlade s ust. §6 ods.1 a s ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov v y d á v a pre územie obce
Oreské toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 4/2016
o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa materskej školy
a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Oreské
Článok I.
Úvodné ustanovenia
§1
Podrobnosti financovania
Obec Oreské poskytuje každoročne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku Materskej školy a
školského zariadenia podľa počtu žiakov k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
§2
Prijímateľ finančných prostriedkov
a) Materská škola Oreské, 908 63 Oreské 111
b) Školská jedáleň pri MŠ Oreské, 908 63 Oreské 111
§3
Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka/dieťa na rok 2017 :
Materská škola............................................................................... 1883,70 €
Školská jedáleň pri MŠ.................................................................. 124,20 €
§4
Lehota na predloženie údajov
Lehota na predloženie údajov, podľa ktorých bude obec financovať prijímateľov v zmysle § 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 pís. a) až c) v pravidelných splátkach
najneskôr do 28. dňa príslušného mesiaca. Prijímateľ finančných prostriedkov podľa § 2 pís. a) až
c) je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu mzdových a prevádzkových nákladov a pri jej
použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia. V prípade, že finančné
prostriedky nebudú vyčerpané do 31.12. príslušného kalendárneho roka, prijímateľ podľa § 2 pís.
a) až c) je povinný nevyčerpanú časť finančných prostriedkov vrátiť na účet mesta do 31.12.
príslušného kalendárneho roka.
Článok II.
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
obce Oreské.
(2) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje VZN obce Oreské č. 1/2009
zo dňa 8.12. 2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy
a školskej jedálne v obci Oreské.
(3) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Oreské dňa
13.12.1016 uznesením č. 22/2016
(4) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2017.

V Oreskom, dňa 16.11.2016

Ing. Tomáš Mikuš
Starosta obce Oreské
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Zvesené : 31.12.2016

Školský portál

Nikde nie je stanovené, koľko obec má dať na originálky. Sú preto originálne, lebo sú originálne . V
podielových daniach prídu obci peniaze napočítané na deti MŠ a žiakov v Škd a stravníkov v ŠJ podľa
koeficientov v NV668/2004 v znení neskor. predpisov. Obec dá na chod svojich originálok toľko, koľko
je potrebné. Jednoducho sa zoberie zdravý sedliacky rozum do hrsti a delí sa: koľko sme potrebovali
minulý rok na mzdy a odvody /prepočítame podľa novej stupnice od 1.1.2016 a novej platovky vo
verejnej správy/, koľko na energie a prevádzku a približne toľko budeme potrebovať na ďalší rok.
Každý rozumný hospodár si to vie vypočítať a urobiť si predbežný rozpočet a tak nastaviť
financovanie originálok vo VZN. Ak mi nápočet podielových daní nestačí, jednoducho pridám toľko,
koľko treba, ak chcem MŠ, ŠJ a ŠKD prevádzkovať ďalej. Ak mám navyše, môžem si ako obec nechať a
investovať do čoho chcem, ako sa zhodnem na zastupiteľstve d poslancami, respektíve si vypočujem
aj hlas ľudu z obce a podľa toho gazdujem. váha žiaka-jednotkový koeficient je na rok 2016 =71,10€,
ale odporúča sa počítať s mierne nižším číslom/69€/.

