Číslo : 1/2017

Všeobecne záväzného nariadenia
OBCE VEĽKÉ LOVCE

Obec Veľké Lovce na základe ustanovenia § 6 ods.1, zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov

vydáva
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2017
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy,
Školského klubu detí a Školskej jedálne vo Veľkých Lovciach , na rok 2017

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:

15.03.2017

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:

15.03.2017

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:

15.03.2017

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:

24.03.2017

Pripomienky zaslať
- písomne na adresu: Obec Veľké Lovce, č. 431, 941 42
Veľké Lovce
- elektronicky na adresu: obecnyurad@velkelovce.sk
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 27.03.2017
Schválené všeobecné záväzné nariadenie
Na rokovaní obecného zastupiteľstva obce dňa:

30.03.2017

Uznesenie číslo :

I/2017

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:

31.03.2017

VZN nadobúda účinnosť 15- tym dňom od vyvesenia ak v
ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti

14.04.2017

Ing. Libor Kráľ
starosta obce

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2017
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy,
Školského klubu detí a Školskej jedálne vo Veľkých Lovciach , na rok 2017
Obec Veľké Lovce 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 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 a § 5 ods.3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov sa uznieslo na tomto:

Všeobecne záväznom nariadení
Článok 1
Predmet úpravy
l. Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia účelovej dotácie na prevádzku a
mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia (ďalej len „dotácia“) na príslušný
kalendárny rok, ktoré majú sídlo na území obce Veľké Lovce a sú na základe rozhodnutia
Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva
Slovenskej republiky.
Článok 2
Príjemca dotácie
1. Oprávneným príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je Zš s Mš Veľké Lovce.
Článok 3
Výška a účel dotácie
1. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok je stanovená v prílohe č.1 všeobecne záväzného
nariadenia.
2. Príjemca dotácie podľa čl. 2 je oprávnený použiť dotáciu na úhradu mzdových a prevádzkových
nákladov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.
3. Obec Veľké Lovce môže výšku ročnej dotácie upravovať v priebehu kalendárneho roka.
Článok 4
Použitie a zúčtovanie dotácie
1.Termín použitia dotácie je do 31.12. kalendárneho roku, na ktorý bola dotácia podľa
prílohy č. 1 schválená.
2.V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.decembra príslušného kalendárneho roka , je
príjemca povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce Veľké Lovce do 31.decembra
príslušného kalendárneho roku.

Článok 5
Termín a spôsob poskytovania finančných prostriedkov
1/Obec poskytne príjemcovi finančné prostriedky mesačne/vo výške jednej dvanástiny z celkových
finančných prostriedkov určených na príslušný kalendárny rok/ a to najneskôr 5-ty deň v mesiaci.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
1.Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka na dieťa materskej
školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce Veľké Lovce , neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne predpisy
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 14.04.2017
3. Ruší sa doterajšie VZN pod č. 3/2016

Ing. Libor Kráľ
starosta obce

Prílohy výpočtu
Príloha č.1

Príloha č. 1
Podľa zákona č.583/2004 § 5 ods. 3 o použití vlastných príjmov rozpočtu obce rozhoduje
obec samostatne – väčšiu i menšiu dotáciu v originálnej pôsobnosti obce – schvaľuje OZ.
Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na 1 dieťa:
Podľa navrhovaného rozpočtu na rok 2017 je výpočet dotácie na žiaka nasledovne:
A. Materskej školy vo výške

2 694,12 €

B. Školského klubu detí vo výške

101,32 €

C. Školskej jedálne vo výške

185,00 €

Výpočet dotácie
Podľa navrhovaného rozpočtu na rok 2017
rozpočt.
bežné
výdavky
na rok2017

počet detí k
dotácia na
15.septembru
žiaka a rok
predchádzajúceho
roka

1/12 z ročnej
dotácie

Materská škola

91 600,00

34,00

2 694,12

7 633,34

Školský klub detí

15.400,00

152,00

101,32

1 283,33

Školská jedáleň

28 120,00

152,00

185,00

2.343,33

spolu

135.120,00

11 260,00 € mesačne x 12 mesiacov = 135 120 €

11 260,00

