Obec Belá

Všeobecne záväzné nariadenie obce Belá

č. 1/2015
o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku na dieťa materskej
školy a žiaka školského zariadenia
na rok 2015

Schválené dňa: 26.01.2015
Účinné od:
01.01.2015
Uznesenie č.:
III/17/26012015

Obecné zastupiteľstvo v Belej sa v súlade s ustanovením §6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle 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

uznieslo na vydaní

Všeobecne záväzného nariadenia obce Belá č. 1/2015 o určení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia
na rok 2015

§1
Úvodné ustanovenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť výšku dotácie na mzdy a prevádzku
na dieťa materskej školy zriadenej na území obce Belá a žiaka centra voľného času (ďalej
len „CVČ“) v inom meste alebo obci na kalendárny rok 2015.

§2
Spôsob určenia výšky poskytnutej dotácie
1. Finančné prostriedky na kalendárny rok sa poskytujú podľa:
a) počtu detí materskej školy podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho
kalendárneho roka
b) výšky dotácie na dieťa materskej školy na príslušný kalendárny rok
c) počtu žiakov s trvalým pobytom v obci Belá, ktoré navštevujú CVČ v inom meste
alebo inej obci
2. Výšku dotácie na dieťa materskej školy môže obec upraviť v priebehu kalendárneho roka
v závislosti od objemu finančných prostriedkov poukázaných obci z výnosu dane
z príjmov fyzických osôb.
3. Za žiaka s trvalým pobytom v obci Belá, ktorý navštevuje CVČ v inom meste alebo
v inej obci poskytne obec Belá na základe žiadosti príslušnej obci alebo mesta dotáciu vo
výške, ktorú na tohto žiaka dostane v podielových daniach na rok 2015.

§3
Prijímateľ dotácie
Prijímateľom dotácie podľa tohto VZN je:
a) Obec Belá za školu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti bez právnej subjektivity:
- Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Belá 24
b) Mestá a obce, kde navštevujú CVČ žiaci, ktorí majú trvalý pobyt v obci Belá.
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§4
Výška dotácie
Obec Belá určuje výšku dotácie na rok 2015 na mzdy a prevádzku nasledovne:
Dieťa/žiak podľa kategórie školy,
školského zariadenia

Náklady na 1 dieťa/žiaka
na rok 2015
/€/

Dieťa materskej školy

4 277,00
72,50

Žiak CVČ

§5
Spôsob prideľovania, použitie a vyúčtovanie dotácie
1. Dotáciu obec poskytne pre materskú školu podľa §4 tohto nariadenia mesačne jednou
dvanástinou z objemu finančných prostriedkov určených na príslušný kalendárny rok do
25. dňa príslušného mesiaca.
2. Prijímateľ dotácie podľa §3 ods. a) je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu mzdových
a prevádzkových nákladov a musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej
použitia.
3. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je
prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12.
príslušného kalendárneho roku.
§6
Kontrolná činnosť
Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva:
- hlavný kontrolór.
§7
Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Belá č. 1/2013 o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy zriadenej na území obce Belá.
§8
Záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ nie je v nariadení podrobnejšia úprava odkazuje sa na zákon 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 na vykonávacie predpisy vydané na ich základe.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Belá bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Belej na svojom zasadnutí dňa 26.01.2015, uznesením č. III/17/26012015.
3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Belá nadobúda účinnosť dňom 01.01.2015.

......................................................

Michal Varga
starosta obce
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