Obec Neverice v zmysle § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, § 6 ods.12 písm. c) 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
v y d á v a toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
č. 2/2015
o určení výšky dotácie na prevádzku a na mzdy na dieťa materskej školy
a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2016
§1
PREDMET ÚPRAVY
(1) Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) obce určuje podrobnosti financovania
materskej školy a zariadenia školského stravovania zriadených na území obce Neverice,
ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR.
(2) Týmto VZN sa určuje výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na:
- dieťa materskej školy, ktorej zriaďovateľom je obec
- potenciálneho stravníka zariadenia školského stravovania, ktorého zriaďovateľom je
obec
§2
PRÍJEMCA DOTÁCIE
(1) Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je:
a) obec Neverice za materskú školu bez právnej subjektivity
b) obec Neverice za zariadenie školského stravovania pri MŠ bez právnej subjektivity.
§3
VÝŠKA A ÚČEL DOTÁCIE
(1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na mzdy a prevádzku materskej školy
a zariadenia školského stravovania pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Neverice
je stanovená nasledovne:
Organizačná zložka
Materská škola
Zariadenie školského
stravovania pri MŠ

Počet detí ( výkaz
Škol MŠ SR 40-01)
19
19

Dotácia na dieťa v € Ročná dotácia v €
1625,447,-

30875,8493,-

(2) Počtom detí rozhodujúcim pre pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku v aktuálnom
kalendárnom roku je ich počet k 15. septembru predchádzajúceho roka, ktorý MŠ
vykázala v štatistickom výkaze MŠ SR 40-01.

(3) Príjemca je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov
materskej školy a zariadenia školského stravovania pri MŠ. Pri jej použití musí zabezpečiť
hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť jej použitia.
(4) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roka,
zostávajúce finančné prostriedky zostávajú v rozpočte obce.
(5) V prípade potreby navýšenia schváleného objemu dotácie rozhoduje obecné
zastupiteľstvo.
§4
TERMÍN A SPÔSOB POSKYTOVANIA DOTÁCIE
(1) Obec poskytne príjemcovi dotáciu počas kalendárneho roku priebežne podľa aktuálnych
potrieb.
§5
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
(1) Obecné zastupiteľstvo obce Neverice sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo
dňa 4.12.2015 uznesením č. 51/2015.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2016.

Eduard K a j a b a
starosta obce
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