Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Lada
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci LADA
VZN nadobúda účinnosť

dňa: 23.11.2018
dňa: 13.12.2018
dňa: 01.01.2019

Obec Lada v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve, § 19 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a na základe
zákona č. 179/2009 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných
škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov vydáva :

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č. 4/2018
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy
a školských zariadení zriadených na území obce Lada na rok 2019

Čl. 1
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na mzdy a prevádzku
na dieťa materskej školy, dieťa školského klubu detí a zariadenia školského stravovania pre
žiakov ZŠ a MŠ na území obce Lada.
Čl. 2
Príjemca dotácie
Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je obec Lada za materské školy a školské
zariadenia bez právnej subjektivity.
Čl. 3
Výška a účel dotácie
1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na mzdy a prevádzku materskej školy, školského
klubu detí a zariadenia školského stravovania pre žiakov ZŠ a deti MŠ v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Lada je stanovená v prílohe č. 1 tohto VZN.
2) Počtom detí rozhodným pre pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku v aktuálnom kalendárnom
roku je ich počet k 15. septembru predchádzajúceho roka, ktorý ZŠ a MŠ vykázala v štatistickom
výkaze MŠ SR 40 01.
3) Prijímateľ je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov
materskej školy a školských zariadení a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť,
efektívnosť, účinnosť a účelnosť jej použitia.
Čl. 4
Termín a spôsob poskytovania dotácie
1) Obec poskytne príjemcovi dotáciu mesačne v celých eurách vo výške jednej dvanástiny
z ročnej výšky dotácie do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
Čl. 5
Záverečné ustanovenia
1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na
zákon č. 179/2009 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 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.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Lade dňa
11.12.2018 uznesením č. 19/2018.
3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Lada č. 5/2017 zo dňa 09.11.2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Lada na rok 2017.
4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2019
V Lade, dňa 11.12.2018
Vyvesené: 13.12.2018
Zvesené: 31.12.2018

Ján Katica, v.r.
starosta obce

PRÍLOHA č. 1
Dotácia na rok 2019 na mzdy a prevádzku
Organizačná zložka:

Počet detí (Škol MŠ
Dotácia na dieťa v €
SR 40 01-výkaz)
Materská škola
20
2150 €
Školský klub detí
10
1100 €
Školská jedáleň
30
950 €
Výška dotácie na rok 2017 pre ZŠ a MŠ s p o l u:

Ročná dotácia v €
43000 €
11000 €
27000 €
81000 €

