Obec Bošáca

NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
BOŠÁCA
Č.3/2019
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Bošáca

Schválené uznesením Obecného zastupiteľstva
obce Bošáca č.
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Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca podľa § 6 ods.1 a § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 6 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 sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 3/2019
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bošáca
§1
Všeobecné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy, školského klubu detí a zariadenia školského stravovania
pre žiakov ZŠ na území obce Bošáca, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva
školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

§2
Príjemca dotácie a spôsob čerpania dotácie
1. Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je materská škola, školský klub detí a zariadenie
školského stravovania pre žiakov ZŠ s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce.
2. Dotácia pre materskú školu a školské zariadenia sa poskytujú na účet Základnej školy s
materskou školou Ľ.V.Riznera Bošáca.
3. Ak sa dotácia nevyčerpá do 31. decembra príslušného kalendárneho roka, príjemca je
povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť na účet obce od 31. decembra príslušného
kalendárneho roka.
4. Príjemca je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu nákladov materskej školy a školských
zariadení na mzdy vrátane odvodov a na prevádzku, pričom je povinný zabezpečiť
hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť pri jej použití.
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§3
Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy alebo školského zariadenia
1. Výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení na
príslušný kalendárny rok sa určuje:
Názov školy a škols. zariadenia
zriadeného obcou/ počet detí
Materská škola /33
Školský klub detí/90
Školská jedáleň/246
Správa budovy ZŠ/213
Správa budovy MŠ/33

koeficient Predpokladaný
jednotkový koeficient
na rok 2019
27,3
93,78
6
93,78
1,8
93,78
1,5
93,78
1,5
93,78

Suma celkom
v eurách
84 487
50 642
41 526
29 963
4 643

2. Výška dotácie sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.

§4
Lehota poskytnutia finančných prostriedkov
1. Dotácie obec poskytne príjemcom mesačne vo výške jednej dvanástiny z dotácie na
príslušný kalendárny rok, a to do 25 dňa príslušného mesiaca.

§5
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca schválilo toto všeobecne záväzné nariadenie
uznesením číslo ............ dňa ...............
2. Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenia č. 2/2018 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Bošáca.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 9.5.2019.

V Bošáci dňa 4.4. 2019

Mgr. Daniel Juráček
starosta obce
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