Všeobecne záväzné nariadenie
obce Lozorno
Č. 1/2015

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na
uzemi obce Lozorno.
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Obec Lozorno 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, vydáva toto:

Všeobecne záväzne nariadenie
O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy
a školských zariadení 50 sídlom na území obce Lozorno.
Článok I
Predmet úpravy
1) Všeobecne záväzné nariadenic obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a
mzdy na žiaka‘~ a diefa materskej školy a školských zariadení 50 sídlom na území obce
Lozorno, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škól
a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 2)

Článok II
Príjemca dotácie
1) Príjemcom dotácie podľa tohto nariadeniaje
a) školský klub detí pri základnej škole v Lozome
b) Materská škola v Lozorne
c) zariadenie školského stravovania pre žiakov ZS a MS v Lozorne

Článok III
Výška a účel dotácie
1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka a diet‘a
materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pósobnosti obce je určená v prílohe
či všeobecne záväzného nariadenia.
2) Prijímateľ dotácie podľa ~ 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných
a prevádzkových nákladov materskej školy a školských zariadení So sídlom na území obce
a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosf a účimiosť jej použitia.
3) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 3 1.12. príslušného kalendámeho roku, je
prijímateľ povinný nevyčerpanú čast‘ dotácie vrátiť spät‘ na účet obce do 31.12. príslušného
kalendárneho roku.
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ČIánokIV
Termín a spósob poskytovania dotácie
1) Obec poskytne príjcmcovi podľa ~ 2 dotáciu mesačne (vo výš/ce jednej dvanásdny
z doíácie napríslušný kalendárny rok) do 25.dňa prislušného mesiaca.

ČlánokV
Záverečné ustanovenia
1. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
materskej škoty a žiaka školského zariadenia So sídlom na území obce Lozorno,
neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne
predpisy 4)~
2. Týmto všeobecne záväzným nariadením sav celom rozsahu ruší sa VZN č. 1 2013
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školských
zariadení So sídlom na území obce Lozorno.
3. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej adrese obce Lozorno
v Iehote uvedenej v ~ 6 ods. 3 zákona č. 369/ĺ 990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
4. Toto VZN obce Lozorno na území obce Lozorno bob schválené uznesenim OZ
v Lozorne č.59 2015 zo dňa 23.9.2015 a nadobúda účinnosť dňa 08.10.2015.
5. Po vnesení na úradnej tabuli po dobu 15 dní bude toto VZN prístupné na Obecnom
úrade v Lozorne.

Vnesené dňa: 30.09.2015
Zvesené dňa: 16.10.2015
V Lozorne, dňa 25.09.201 5
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Ľuborn‘ Húbek
star‘s!a obce

1)

usl. ~ 6 ods. 12 písm. d) zákona Č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školslve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

2)

*

3)

ust.

V

znení neskoršich ziuíen a doplnkov

15 zákona Č. 596/2003 Z. z. v znení neskoršich predpisov.
6 ods. 12 písm. b). zákona Č.596/2003 Z. z. o šlálnej sprave v ŠkoIslve a školskej samospráve a

zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov
4)

napr. ust.

*

31 zákona Č. 523 2004 Z. z. zákona o rozpoČlovych pravidlách verejnej spravy

O

zmene a doplneni niektorych

Príloha 1

Dotácia na rok 2015 na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školských
zariadení v zriad‘ovatel‘skcj pósobnosti obce Lozorno

Kategória škůl a školských
zariadení
Materská škola v Lozorne
Školský klub detí
Zariadenie školského
stravovania

Ročná výška dotácie na
mzdy a prevádzku na žiaka
V eurách
1650,909
125,000
227,6 12

