Návrh č. 1 dodatku č. 3
k Všeobecne záväznému nariadeniu
obce Nesluša č. 7/2015
o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy
a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša

§ 1 – Zmeny v nariadení
(1) Znenie odseku 2) Článku 1 sa nahrádza znením: „(2) Obec je zriaďovateľom Základnej školy
s materskou školou, Nesluša 837, 023 41 Nesluša, ktorej súčasťou sú:
a)
b)
c)
d)

Školský klub detí, Nesluša 837, 023 41 Nesluša;
Centrum voľného času, Nesluša 837, 023 41 Nesluša;
Školská jedáleň, Nesluša 1000, 023 41 Nesluša;
Elokované pracovisko, Nesluša 1000, 023 41 Nesluša (materská škola).“

(2) Na koniec odseku 1) Článku 2 sa pridáva veta: „Súčasťou dotácie na mzdy sú výdavky na
odmeny mimopracovného pomeru v centre voľného času.“
(3) Znenie odseku 3) Článku 2 sa mení na znenie: „(3) Prijímateľom dotácie podľa tohto nariadenia
je Základná škola s materskou školou, Nesluša 837, 023 41 Nesluša so svojimi súčasťami.“
(4) V Článku 6 sa na koniec odseku 1) pridáva text: „Obec príspevok zníži o náklady na elektrickú
energiu a plyn podľa reálnej spotreby za kalendárny rok predchádzajúci roku, na ktorý sa príloha
schvaľuje. Pokiaľ v čase schvaľovania prílohy nebude reálna spotreba k dispozícii, použije sa suma
podľa zálohových platieb v aktuálnom roku alebo ceny podľa zmluvy uzatvorenej s dodávateľom
energií na príslušný kalendárny rok. Výška príspevku na plyn je určená na 75 % z celkovej spotreby
plynu odberného miesta Nesluša 1000 . Výška príspevku na elektrickú energiu je určená podľa
pomerových meračov.“
(5) V Článku 6 sa v odseku 2) na koniec vety „Pokiaľ v čase schvaľovania prílohy nebude reálna
spotreba k dispozícii, použije sa suma podľa zálohových platieb v aktuálnom roku,“ pridáva text:
„alebo ceny podľa zmluvy uzatvorenej s dodávateľom energií na príslušný kalendárny rok.“ a veta
„Výška príspevku na plyn je určená na 35 % z celkovej spotreby plynu budovy materskej školy,“ sa
nahrádza vetami: „Výška príspevku na plyn je určená na 25 % z celkovej spotreby plynu odberného
miesta Nesluša 1000. Výška príspevku na elektrickú energiu je určená podľa pomerového merača.“
(6) V Článku 6 sa v odseku 4) vypúšťa text od „Centrum voľného času bude zo svojich…“ po
koniec odseku a nahrádza sa textom: „Centrum voľného času prispieva na správu a prevádzku
školských objektov sumou určenou v prílohe k VZN.“
(7) V Článku 6 sa text odseku 9) mení na text: „(9) Obec poskytne dotáciu podľa Článku 2 ods. 1)
mesačne vo výške jednej dvanástiny z dotácie podľa uvedeného odseku do 15. dňa príslušného

mesiaca a dotáciu podľa Článku 2 ods. 2) mesačne ako refundáciu reálne uhradených výdavkov do
konca príslušného mesiaca. Príjemca je povinný na začiatku štvrťroka poskytnúť zriaďovateľovi
zoznam plánovaných výdavkov podľa Článku 2 ods. 2) na nasledujúce 3 kalendárne mesiace.“

§ 2 – Záverečné ustanovenia
(1) Návrh dodatku bol vyvesený na úradnej tabuli obce 14. 12. 2021.
(2) Dodatok bol schválený obecným zastupiteľstvom XX. 12. 2021 uznesením č. VI-X/2021.
(3) Dodatok bol vyvesený na úradnej tabuli XX. 12. 2021.
(4) Dodatok nadobúda účinnosť XX. 01. 2022

Dôvodová správa
Dodatok všeobecne záväzného nariadenia upravuje financovanie škôl a školských zariadení
z dôvodu ich zlúčenia do novej rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou.

