3/2015
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
z 15. decembra 2015

o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2016
Obec Príbovce v zmysle § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v zmysle § 6 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 vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie:
§1
Predmet úpravy
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa určuje výška dotácie na mzdy a prevádzku
školy a školského zariadenia, ktorých zriaďovateľom je obec Príbovce.
§2
Vymedzenie základných pojmov
(1) Dotáciu na mzdy tvoria finančné prostriedky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania podľa osobitných predpisov a výdavky na poistné a príspevok do poisťovní hradené
zamestnávateľom za pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy alebo školského zariadenia.
(2) Dotáciu na prevádzku tvoria finančné prostriedky na tovary a služby.
§3
Výkonový ukazovateľ
Výkonovým ukazovateľom je dieťa zapísané v škole alebo školskom zariadení k 15. septembru 2015.
§4
Výška dotácie
(1) Dotácia na mzdy a prevádzku sa určuje na kalendárny rok na jeden výkonový ukazovateľ paušálnou
sumou vo výške
a) 3608,34 eur na dieťa v materskej škole vo veku do troch rokov, ktoré dovŕši vek troch rokov najskôr
1. septembra 2014,
b) 1804,17 eur na dieťa v materskej škole vo veku od troch rokov, ktoré dovŕši alebo dovŕšilo vek troch rokov
pred 1. septembrom 2015,
c) 342,71 eur na stravníka školskej jedálne.
(2) Výška ročnej dotácie na školu a školské zariadenie sa určí ako súčin počtu výkonových ukazovateľov
a výšky dotácie na mzdy a prevádzku na jeden výkonový ukazovateľ. Ročná dotácia sa matematicky zaokrúhľuje
na celé eurá.
§5
Zrušovacie a záverečné ustanovenia
(1) Týmto VZN sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2015 schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Príbovciach
č. 41/2014 bod 1. dňa 6. novembra 2014.
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Jaroslav Brzák v. r.
Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Príbovciach č. 69/2015 bod 1. dňa
15. decembra 2015.
Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 17. decembra 2015.
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