Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jatov
č. 1/2013
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských
 zariadení na území obce
Jatov
Obec Jatov v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve, § 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 v znení neskorších
 predpisov vydáva toto všeobecne
záväzné nariadenie, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských
zariadení na území obce Jatov.
Čl. 1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) obce vymedzuje príjemcu dotácie,
určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy, dieťa materskej školy,
školskéh
o klubu detí, a zariadenia školskéh
o stravovania pre žiakov ZŠ na území obce Jatov, ktoré
sú na základe rozh
odnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských
 zariadení
Slovenskej republiky.
Čl. 2
Príjemca dotácie
1) Príjemcom dotácie podľa toh
to VZN je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jatov – základná škola s materskou školou , ktorej súčasťou sú
školské zariadenia :
a) Materská škola
b) Zariadenie školskéh
o stravovania
c) Školský klub detí
Čl. 3
Výška a účel dotácie
1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy,
školskéh
o klubu detí a zariadenia školskéh
o stravovania pre žiakov ZŠ v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta je stanovená v príloh
e č.1 toh
to VZN.
2) Počtom žiakov detí materskej školy, školskéh
o klubu detí a zariadenia školskéh
o
stravovania pre žiakov ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce sa rozumie ich
 počet k 15. septembru
predch
ádzajúceh
o kalendárneh
o roka vykázaný v štatistickom výkaze Škol ( MŠ SR ) 40-01.
3) Prijímateľ je oprávnený použiť dotáciu len na úh
radu osobných
 a prevádzkových
výdavkov škôl a školských
 zariadení a pri jej použití musí zabezpečiť h
ospodárnosť, efektívnosť a
účinnosť jej použitia.
4) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušnéh
o kalendárneh
o roka, je
prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušnéh
o
kalendárneh
o roka.
Čl. 4
Termín a spôsob poskytovania dotácie
1) Mesto poskytne príjemcovi dotáciu mesačne vo výške 1/12 z ročnej výšky dotácie do
25.dňa príslušnéh
o kalendárneh
o mesiaca bezh
otovostným prevodom na bankový účet príjemcu.

Čl. 5
Záverečné ustanovenia
1) Toto VZN bolo sch
válené Obecným zastupiteľstvom v Jatove dňa 29.1.2013
2) Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyh
lásenia na úradnej tabuli obce
Jozef Dubovský – starosta obce
Vyvesené:..7.1.2013
Zvesené:....24.1.2013
Vyvesené :.30.1.2013
Zvesené:

Príloh
a č.1
Dotácia na rok 2013 na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských
 zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Jatov
Kategória škôl a školských
 zariadení................Dotácia na žiaka
Materská škola...................................................2162 €
Školský klub detí...............................................454 €
Školská jedáleň..................................................514 €

