Obec Hrubá Borša, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej
republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov, § 6 ods. 12 písm. d) 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,
§ 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

Všeobecne záväzné nariadenie
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy
§1
Úvodné ustanovenie
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia určiť výšku dotácie na prevádzku a mzdy
(ďalej len „dotácia“) na dieťa materskej školy, dieťa súkromnej materskej školy so sídlom na
území Obce Hrubá Borša, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené
do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR.
§2
Poskytovanie dotácie
1. Poskytovateľom dotácie je Obec Hrubá Borša.
2. Obec Hrubá Borša poskytuje dotácie na kalendárny rok školským zariadeniam
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hrubá Borša, zriaďovateľovi súkromnej materskej školy ,
ktoré sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení a sú zriadené na území Obce Hrubá Borša
(príloha č.1).
3. Výška dotácie sa každoročne poskytuje podľa počtu detí materskej školy podľa stavu k 15.
septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a na základe kritérií a spôsobu rozdeľovania
výnosu dane z príjmov fyzických osôb.
4. Obec Hrubá Borša poskytuje minimálnu dotáciu na žiaka vo výške, ktorá je stanovená
v prílohe č. 2.
5. Prijímateľ dotácie je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť len na prevádzku a
mzdy. Použité finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne, účinne
a účelne.
§3
Termín a spôsob poskytovania dotácie
Obec poskytne príjemcovi podľa ust. § 2 dotácie mesačne a to vo výške jednej dvanástiny
z dotácie na príslušný kalendárny rok, vždy do 25. dňa príslušného mesiaca

§4
Záverečné ustanovenia
1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia sú prílohy č. 1 a 2.
1. Toto VZN obce Hrubá Borša bolo schválené obecným zastupiteľstvom Uznesením č. 5
dňa 11. 12. 2014.
2. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykoná hlavný kontrolór obce, poverení zamestnanci
obce a poslanci obec.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2015.
4. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN o výške dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a súkromnej materskej školy, schválené uznesením č. 123 zo dňa
05. 12. 2012.
V Hrubej Borši 11. 12. 2014

Mgr. Ján Klačko
starosta obce

Schválené VZN
Vyvesené dňa 12. 12. 2014
Zvesené dňa ...........................

Príloha č. 1

Zoznam škôl, ktorým Obec Hrubá Borša poskytuje dotácie

Škola
Materská škola
Súkromná materská
Škola „Čarovný
domček“

Adresa
Hrubá Borša 73
925 23 Hrubá Borša

Zriaďovateľ

Obec Hrubá Borša

Hrubá Borša 160
925 23 Hrubá Borša

Príloha č. 2

Výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, ktoré sú zriadené na
území obce Hrubá Borša od 01. 01. 2015

Materská škola
Materská škola (zriaďovateľ Obec Hrubá Borša)
Súkromná materská škola „Čarovný domček“

Minimálna dotácia na dieťa
1 560,00 Eur
840,00 Eur

