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VZN Č. 6/2009
O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY NA DIEŤA MATERSKEJ
ŠKOLY A ŢIAKA ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA SO SÍDLOM NA ÚZEMÍ
OBCE ŠUŇAVA
Obecné zastupiteľstvo obce Šuňava, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67
a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods.
12, písm. b) až g) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení neskorších predpisov, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane
z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov
územnej samospráve v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole
a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Šuňava na príslušný kalendárny rok.

PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIE
§1
Predmet úpravy
Účelom tohto všeobecného záväzného nariadenia je určenie výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce
Šuňava, ktoré je na základe Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských
zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
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DRUHÁ ČASŤ
§2
Príjemca dotácie
Príjemcom dotácie podľa tohto všeobecného záväzného nariadenia je Základná škola
s materskou školou s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šuňava.
§3
Výška dotácie
Výška dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2010 sa určuje na materskú školu a školské
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce nasledovne:

Zriaďovateľ

Názov školy a školského zariadenia

Obec Šuňava

Základná škola s materskou školou Šuňava
Materská škola
Školská jedáleň
Školský klub

Dotácia na
prevádzku
a mzdy na
ţiaka/dieťa
v eurách
1.266,69
127,67
330,55

§4
Termín a spôsob poskytovanie dotácie
1) Finančné prostriedky na dotáciu na prevádzku a mzdy sa poukazujú obci Šuňava
podľa Zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určovaní výnosu dane z príjmov
územnej samospráve v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 668/2004
Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších
predpisov.
2) Dotáciu na prevádzku a mzdy poskytne obec Šuňava podľa § 3 mesačne vo výške 1/12
z dotácie na príslušný kalendárny rok do dvadsiateho piateho dňa príslušného mesiaca.
3) Objem finančných prostriedkov určených v príslušnom kalendárnom roku na
poskytnutie dotácií schváli Obecné zastupiteľstvo obce Šuňava v rozpočte.
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TRETIA ČASŤ
§5
Záverečné ustanovenia
1) Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Šuňava Uznesením
číslo 30 zo dňa 11.12.2009.
2) Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 28.12.2009.
Vyvesené: 11. 12. 2009
Zvesené: 28.12.2009
V Šuňave, dňa 11. 12. 2009
Stanislav Kubaský
starosta obce
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K VZN č. 6/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Šuňava neboli vznesené žiadne
pripomienky.
V Šuňave, dňa 11.12.2009
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