Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľká Lúka
č.4/2018
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy na rok 2019
Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Lúka 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. d/ zákona 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
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku dotácie na rok 2019 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy, ktorá je zaradená do siete škôl a školských zariadení na Ministerstve školstva SR.
§2
Výška a účel dotácie
1. Objem finančných prostriedkov v rozpočte obce Veľká Lúka na rok 2019 sa na materskú školu v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľká Lúka rozpisuje podľa počtu detí , ktoré sú prijaté do materskej školy na
základe právoplatného rozhodnutia materskej školy k 15.9.2018.
2. Finančné prostriedky pre školskú jedáleň pri materskej škole sú zahrnuté v dotácii na prevádzku a mzdy pre
materskú školu.
3. Ročná výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy je 2.973,- €
4. Na použitie poskytnutej dotácie materskej škole sa vzťahuje zákon č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 582/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
5. Dotácia na mzdy je určená na bežné výdavky a zahŕňa výdavky na tarifný plat a príplatky vyplácané
pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom materskej školy za podmienok v rozsahu stanovenom Zák. č.
553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, výdavky na poistné hradené zamestnávateľom za pedagogických a nepedagogických
zamestnancov materskej školy.
6. Dotácia na prevádzku je určená na výdavky spojené s prevádzkou materskej školy.
7. Pri použití dotácie na materskú školu so sídlom na území obce sa musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť
a účinnosť jej použitia. Všetky náklady spojené s prevádzkou Materskej školy Veľká Lúka sú uhrádzané
z bežného účtu Obecného úradu Veľká Lúka.
§3
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018 schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Lúka na svojom
zasadnutí dňa 14.12.2018 uznesením č. 56/2018.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenia nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho vyhlásení.
3. Ruší sa VZN č. 1/2017 schválené dňa 15.12.2017 uznesením č. 46/2017
Vo Veľkej Lúke, 17.12.2018
Ing. Andrea Chromeková
Starostka obce
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