NÁVRH

Obec Stráne pod Tatrami
________________________________________________________________________

Dodatok č. 1
Všeobecne záväzného nariadenia
obce Stráne pod Tatrami č. 1/2018
schválené Uznesením obecného zastupiteľstva č. 22/2018 zo dňa 04.04.2018
o určení výšky dotácie na prevádzku, mzdy a správu objektov Materskej školy so sídlom
na území obce Stráne pod Tatrami

Návrh nariadenia

Vyvesený na úradnej tabuli dňa : 14.02.2019

Zvesené dňa:

Schválené nariadenie

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Účinnosť nariadenia:

NÁVRH

Obecné zastupiteľstvo obce Stráne pod Tatrami vo veciach územnej samosprávy v
zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych
predpisov, § 6 ods. 2 písm. b), c), e), a ods. 12 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:
Čl.2
Výška a účel dotácie
Výška ročnej dotácie na rok 2019 na mzdy a prevádzku na dieťa Materskej školy obce
Stráne pod Tatrami
1. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok 2019:
a) na prevádzku a mzdy na 1 dieťa:
- materskej školy vo výške 112 649,74 €
(93,781 x 27,3k x 44 = 112 649,74 €,
112 649,74 € : 44 detí = 2 560,22 €/1 dieťa)
112 649,74€ : 50% = 56 324,87€ = 56 325€ spolu na rok 2019

b) na správu materskej školy vo výške 140,67 € ročne na jedno dieťa, na 44 detí vo výške vo
výške 6 189,48€ (93,781€ x 1,5 = 140,67 x 44deti = 6 189,48€).
2. Dotácia sa môže použiť len na úhradu osobných, prevádzkových nákladov a správu
budov materskej školy a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a
účinnosť jej použitia.
3. Obec ako zriaďovateľ určuje povinnosť pre Základnú školu s materskou školou
v Stráňach pod Tatrami predložiť relevantné údaje pre výpočet financovania
materskej školy každoročne do 15.10 na nasledovný kalendárny rok. Zriaďovateľ do
25. dňa v mesiaci poukáže príslušné finančné prostriedky vo výške 1/12 zo sumy
dotácie na kalendárny rok pre materskú školu spolu s písomným oznámením.

NÁVRH

Čl. 3
Záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto Dodatku č. 1 bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej adrese obce
v čase od 14.02.2019 po dobu 15 dní
2. Na tomto Dodatku č.1 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami dňa
3. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2018 nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia.

Dodatok č. 1 tvorí súčasť Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 o určení výšky dotácie
na prevádzku, mzdy a správu objektov Materskej školy so sídlom na území obce Stráne pod
Tatrami.
Ostatné ustanovenia Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2018 o určení výšky dotácie na
prevádzku, mzdy a správu objektov Materskej školy so sídlom na území obce Stráne pod
Tatrami ostávajú nedotknuté a nezmenené.

Rastislav Sloveňák
starosta obce

