VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE MAJCICHOV
č. 07/2010
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území obce MAJCICHOV
Obecné zastupiteľstvo obce Majcichov 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. 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
Čl. 1
Predmet úpravy
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, ktorých zriaďovateľom je obec
Majcichov.

Čl. 2
Školy a školské zariadenia zriadené na území obce Majcichov, ktorým je zasielaná
dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka
1. Dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka je zasielaná nasledovným školám a školským
zariadeniam:
a) Materská škola
b) Školský klub detí pri Základnej škole J.Palárika
c) Školská jedáleň pri Základnej škole J.Palárika

Čl. 3
Výška dotácie
1. Výška dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2011 sa určuje nasledovne:
Názov školy a školského zariadenia
Materská škola
Školský klub detí pri Základnej škole J.Palárika
Školská jedáleň pri Základnej škole J.Palárika

Dotácia na prevádzku
a mzdy na dieťa v eurách
1 733,18
474,98
120,88

2. Objem finančných prostriedkov v rozpočte obce Majcichov sa na nasledujúci rok
rozpisuje na školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce podľa počtu
detí a žiakov, ktoré sú prijaté do škôl a školských zariadení na základe právoplatného

rozhodnutia a sú vykázané vo výkaze Škol MŠ SR 40-01 k 15. septembru bežného
kalendárneho roka.
3. Finančné prostriedky pre školskú jedáleň sa rozpisujú podľa počtu potenciálnych
stravníkov.
4. Objem finančných prostriedkov na dotácie sa určuje v závislosti od objemu
finančných prostriedkov poukázaných obci z výnosu dane z príjmu fyzických osôb.
5. Výška dotácie pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce sa
v priebehu rozpočtového roka môže meniť v prípade zmeny výkonového ukazovateľa
vykázaného k 15. septembru píslušného rozpočtového roka.
6. Príjemca dotácie podľa Čl.2 je povinný pri použítí dotácie zabezpečiť hospodárnosť,
efektívnosť a účelovosť jej použitia.
7. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je
prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12.
príslušného kalendárneho roku.

Čl. 4
Termín a spôsob poskytovania dotácie
1. Obec poskytne príjemcovi podľa Čl. 2 dotáciu mesačne vo výške jednej dvanástiny
z dotácie na príslušný kalendárny rok do 25.dňa príslušného mesiaca.

Čl. 5
Zrušovacie ustanovenie
1. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č.7/2009 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so
sídlom na území obce Majcichov.

Čl. 6
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Majcichove dňa 18. novembra 2010 ako uznesenie č. 59/2010.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2011.

v. r.
Ing. Jozef Adámek
starosta obce

