Obec Jakubovany vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6, ods. 2) a 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, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách VS 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 ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2015
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia na kalendárny rok 2015
Článok 1
Predmet VZN
Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a podrobnosti poskytnutia finančných
prostriedkov Obce Jakubovany v roku 2015, určených na mzdy a prevádzku na dieťa
v materskej škole v obci a v školských zariadeniach, ktoré sú súčasťou Základnej školy
Jakubovany č. 86 a Materskej školy Jakubovany č. 136, tie sú zaradené do siete škôl
a školských zariadení MŠVVaŠ SR.
Článok 2
Poskytovateľ a príjemca finančných prostriedkov
Poskytovateľom a príjemcom finančných prostriedkov je Obec Jakubovany za:
a) materskú školu v jej zriaďovateľskej pôsobnosti,
b) školskú jedáleň pri Materskej škole,
c) školský klub detí pri Základnej škole.
Článok 3
Podrobnosti poskytnutia dotácie
Obec poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na dieťa:
a) materskej školy, podľa počtu detí prijatých do materskej školy, podľa stavu k 15.
septembru predchádzajúceho kalendárneho roka,
b) školskému klubu detí pri Základnej škole podľa počtu prijatých detí do školského klubu
detí podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka,
c) školskej jedálni pri Materskej škole podľa počtu potencionálnych stravníkov – všetkých
žiakov základnej školy podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
Článok 4
Výška dotácie
Výška dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa na kalendárny rok 2015 je určená takto:
a) na dieťa materskej školy vo výške 1803,44 €
b) na dieťa školského klubu detí vo výške 303,88 €
c) na potencionálneho stravníka (žiaka základnej školy) vo výške 118,91 €

Článok 5
Záverečné ustanovenia
a) Dňom účinnosti tohto VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia sa zrušuje VZN č. 7/2013 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
zo dňa 16.12.2013.
b) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce č. 1/2015 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Jakubovanoch dňa 14.1.2015 uznesením č. 7/2015.
c) VZN Obce Jakubovany v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov nadobúda platnosť a účinnosť 15 dňom po zverejnení na
úradnej tabuli obce, t. j. 29.1.2015.

Martin Kollár
starosta obce
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