Všeobecne záväzné nariadenie obce Mengusovce
č. 1 /2013
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školského
zariadenia so sídlom na území obce Mengusovce.

Obecné zastupiteľstvo obce Mengusovce 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
a ods. 12 písm. c) 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 vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie obce.

§1
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a
mzdy na dieťa materskej školy a výdajnej školskej jedálne so sídlom na území obce
Mengusovce.

§2
Príjemca dotácie
Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je Obec Mengusovce za materskú školu
s výdajnou školskou jedálňou bez právnej subjektivity.

§3
Výška a účel dotácie
1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy
s výdajnou školskou jedálňou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je 1 920,- EUR .
2) počet detí je uvedený v Štatistickom výkaze Škol(MŠVVŠ SR) 40 - 01, ktorý bol
nahlásený na Krajský školský úrad v Prešove( od 1. 1. 2013 Obvodný úrad v Prešove ) vždy
k 15. 9. predchádzajúceho roka.
3) Prijímateľ dotácie podľa §2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných
a prevádzkových nákladov materskej školy s výdajnou školskou jedálňou so sídlom na území
obce.

§4
Termín a spôsob poskytovania dotácie
Obec poskytne príjemcovi podľa § 2 dotáciu mesačne vo výške preukázateľných osobných
a prevádzkových nákladov.

§5
Záverečné ustanovenia

1) Toto VZN č. 1/2013 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Mengusovciach
uznesením číslo 15/2013 zo dňa 21.3.2013.
2) Týmto nariadením sa ruší VZN č. 3/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Mengusovce.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli.

Milan V e c h t e r
starosta obce

Doložky:
 Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia
pripomienkovanie na úradnej tabuli obce dňa 6. 3. 2013.

bol

vyvesený

na

Podpis ………………………….

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení obecným
zastupiteľstvom dňa 21.3.2013 vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 25.3.2013.

Podpis …………………………
 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule obce dňa
10.4.2013

Podpis ………………………….
 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňa 9.4.2013

Podpis ………………………….

