NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 /2018
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy a
školskej jedálne v Betlanovciach, a na správu budovy MŠ
Obecné zastupiteľstvo obce Betlanovce vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, §
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 sa uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení
§1
Predmet úpravy
1) Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a
mzdy na dieťa Materskej školy v Betlanovciach a na správu budovy, ktorá je na základe
rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradená do siete škôl a školských zariadení
Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
§2
Výška a účel dotácie
1) Výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školskej jedálne
v Betlanovciach, a na správu budovy MŠ je určená na rok 2018 nasledovne:
Výpočet
Prevádzka a mzdy:
84,17 x (27,3 + 5,7) = 2 777,61€ /1 dieťa
18 detí / 2 777,61 x 18 = 49 996,98 = 49 997,00€/18 detí
Správa budovy:
84,17 x 1,5 x 18 = 2 272,59 = 2 273,00€
2) Dotácia sa môže použiť len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov materskej
školy a školskej jedálne a pri jej použití musí byť zabezpečená hospodárnosť, efektívnosť
a účinnosť jej použitia.
§3
Záverečné ustanovenia
1) Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školskej jedálne v Betlanovciach a na správu budovy MŠ na území obce Betlanovce,
neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne predpisy.
2) Na tomto VZN sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Betlanovciach dňa: ......................
uznesením číslo:................................ a nadobúda účinnosť 15 dní od zverejnenia
3) Dňom účinnosti tohto VZN zaniká účinnosť VZN č. 1/2017.
4) Toto všeobecne záväzné nariadenie vyvesené na úradnej tabuli dňa 15.01.2018, zvesené
dňa
.................. a nadobúda účinnosť dňom: .........................
V Betlanovciach, dňa 15.01.2018
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