OBEC Ž I T A V A N Y

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Žitavany
číslo 9/2012
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a žiaka školského zariadenia na území obce Žitavany

Schválené nariadením obecného zastupiteľstva č. 9/2012, dňa 07.12.2012.
Vyvesené na úradnej tabuli od 10.12.2012 do 27.12.2012
Účinnosť od 01.01.2013

Obec Žitavany na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 6 ods.2 a ods. 12 písm. d) zákona číslo
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2012

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a žiaka školského zariadenia na území obce Žitavany

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje výšku a účel dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školského klubu detí a zariadenia
školského stravovania na území obce Žitavany.
Článok 2
Príjemca dotácie
Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenie je:
1) základná škola za školský klub detí a zariadenie školského stravovania
2/ obec Žitavany za materskú školu bez právnej subjektivity
Článok 3
Výška a účel dotácie
1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa je určená takto:
a) na dieťa materskej školy najmenej vo výške
b) na žiaka školského klubu detí najmenej vo výške
c) na žiaka školského stravovania najmenej vo výške

1 102,- EUR
428,- EUR
242,- EUR

2) Prijímateľ dotácie podľa článku 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných
a prevádzkových nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v zariadení školského
stravovania na území obce Žitavany a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť,
efektívnosť a účinnosť jej použitia.
3) V prípade, že príjemca nevyčerpá dotáciu do 31. 12. príslušného kalendárneho roku, je
povinný nevyčerpanú dotáciu vrátiť na účet obce do 31. 12. príslušného roku.

Článok 4
Termín a spôsob poskytovania dotácie
Obec poskytne príjemcovi dotáciu vo výške 1/12 mesačne z dotácie stanovenej v zmysle
prílohy č. 1 do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
Článok 5
Záverečné ustanovenie
1. Na tomto VZN obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch na svojom 12.
zasadnutí dňa 07.12.2012 a nadobúda účinnosť 1. 1. 2013.
2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné
nariadenie zo dňa 19. 11. 2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a na mzdy na dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia
3. VZN bude prístupné k nahliadnutiu po nadobudnutí účinnosti na obecnom úrade v
Žitavanoch a na internetovej stránke obce.

Juraj O b e r t
starosta obce Žitavany

