Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2019
(návrh)
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Častá č. 2/2013 zo dňa 9.4.2013
v znení VZN č. 1/2014 zo dňa 25.4.2014 a VZN č. 3/2015 zo dňa 24.3.2015 a VZN č. 2/2016 a
VZN č. 1/2017 zo dňa 2.2.2017 a VZN č.1/2018 zo dňa 12.4.2018

o určení výšky dotácie z rozpočtu obce na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školského zariadenia na rok 2019 v zriaďovateľskej a územnej
pôsobnosti obce Častá
Obec Častá, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6
zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods.12 písm.. c)
zákona NR SR 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 NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7
zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení
výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

vydáva
toto VZN č. 1/2019 ako dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2013:

1. Ustanovenie § 4 VZN č. 2/2013 sa mení a dopĺňa nasledovne:
§4
Výška dotácie
Obec Častá poskytne dotáciu podľa tohto VZN nasledovne:
a) výška dotácie na 1 dieťa Materskej školy pri ZŠ s MŠ Častá vrátane
nákladov na stravovanie detí v MŠ na rok

2 560,19 €

b) výška dotácie na 1 dieťa ŠKD pri ZŠ s MŠ Častá na rok

562,68 €

c) výška dotácie na 1 potencionálneho stravníka ŠJ pri ZŠ s MŠ Častá
na rok (potenciálny stravník ŠJ je žiak ZŠ)

168,80 €

2. Ročná výška dotácie na školské zariadenie sa určí ako súčin počtu detí alebo žiakov
vykázaných školským zariadením v štatistickom výkaze škôl (MŠVVaŠ) 40-01 k 15.
septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a ročnej výšky dotácie na prevádzku a
mzdy na jedno dieťa alebo žiaka.
3. Výška dotácie môže byť upravená v priebehu roka podľa zmeny rozpočtu obce alebo od
závislosti objemu finančných prostriedkov poukázaných obci z výnosu dane z príjmov
fyzických osôb dodatkom k VZN obce.
Platnosť a účinnosť
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Častej
uznesením číslo: ...................... zo dňa: ....................... a týmto dňom nadobúda platnosť.
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť po 15-tich dňoch od jeho schválenia
Obecným zastupiteľstvom v Častej.

Mgr. Robert Lederleitner, v. r.
starosta obce Častá
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