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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Priepasné č. 5/2012
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa materskej školy so sídlom
na území obce Priepasné
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2
a 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 sa uznieslo
na tomto všeobecne záväznom nariadení

§1
Účel a predmet
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“ ) určuje:
a) výšku dotácie na prevádzku a mzdy (ďalej len „dotácia“) na dieťa materskej školy, ktorých
zriaďovateľom je Obec Priepasné na príslušný kalendárny rok. 1)
b) deň v mesiaci, do ktorého obec Priepasné poskytne finančné prostriedky subjektom podľa
písm. a ) 2)
§2
Príjemca dotácie
(1) Príjemca dotácie podľa tohto nariadenia je materská škola bez právnej subjektivity,
ktorej zriaďovateľom je Obec Priepasné.
§3
Výška a účel dotácie
(1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Priepasné je stanovená v prílohe č.1 tohto všeobecne
záväzného nariadenia. 3)
(2) Výška dotácie môže byť upravovaná počas roka podľa zmeny rozpočtu obce.
(3) Dotácia podľa § 2 sa použije len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov
a pri jej použití sa musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.
(4) Ročná výška dotácie pre materskú školu sa určí ako súčin počtu žiakov a detí uvedených
vo „Výkaze Škol (MŠ SR) 40-01“ – o počte žiakov základných umeleckých škôl, detí
materských škôl a školských zariadení a poslucháčov jazykových škôl v územnej pôsobnosti
obce podľa stavu k 15. 9. 2012 a normatívu uvedeného v prílohe 1) tohto VZN pre materskú
školu.
§4
Termín a spôsob poskytovania dotácie
Obec poskytne príjemcovi dotáciu vo výške 1/12 zo sumy určenej v rozpočte do 28. dňa
príslušného kalendárneho mesiaca. 4)

§5
Záverečné ustanovenia
1) Toto VZN č. 81/2012 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Priepasnom dňa
19.12.2012
3) Toto VZN č. 81/2012 nadobúda účinnosť dňa 03.01.2013.
4) Týmto VZN sa ruší VZN č. 1/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Priepasné.
V Priepasnom, dňa 29.11.2012

Peter Czere
starosta obce
____________________________________________________________________________
Poznámka :
1-2) § 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
3) Príloha 3 Nariadenia vlády 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej
samospráve v znení neskorších predpisov
4) § 6 ods. 12 písm. g )zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov

Príloha č.1
Dotácia na rok 2013 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce.

Kategória škôl a školských zariadení
Materská škola, Priepasné 109

Dotácia na prevádzku a mzdy
na žiaka v eurách
1767,50

Finančné prostriedky pre stravovanie detí MŠ sú zahrnuté vo finančných prostriedkoch na mzdy a prevádzku
pre materskú školu.

