OBEC BRODSKÉ
______________________________________________________________

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 101/2019
o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa materskej školy a
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce pre rok 2020
Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 27.11.2019
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 27.11.2019
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(včítane): 6.12.2019
Doručené pripomienky (počet) : Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa : Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa : VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Brodskom, dňa: 12.12.2019 pod č.66/2019
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Brodské, dňa : 13.12.2019
VZN zvesené z úradnej tabule obce Brodské, dňa :
VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce: od 13.12.2019 do
VZN zverejnené na webovom sídle obce dňa :
VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020

za obec :

Obecné zastupiteľstvo obce Brodské na základe ust. § 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 právnych predpisov a v súlade s ust. §6 ods.1 a s ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov v y d á v a pre územie obce
Brodské toto

V Š E OB E C N E Z Á V Ä Z N É N A R IA D E N IE
č. 101/2019
o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa materskej školy a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce pre rok 2019.

Článok I.
Úvodné ustanovenia
§1
Podrobnosti financovania
Obec Brodské poskytuje každoročne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku
základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia podľa počtu žiakov k 15.
septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
§2
Prijímateľ finančných prostriedkov
a) Materská škola, Školská 919, Brodské
b) Školská jedáleň pri MŠ, Školská 919, Brodské
c) Školský klub detí ako súčasť ZŠ, Školská 281, Brodské
§3
Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka/dieťa
Materská škola...........................................................................
Školská jedáleň pri MŠ..............................................................
Školský klub detí ako súčasť ZŠ................................................

3028,05 €
288,10 €
604,16 €

§4
Lehota na predloženie údajov
Lehota na predloženie údajov, podľa ktorých bude obec financovať prijímateľov v
zmysle § 2 písm. a) až c) sa stanovuje na 31. októbra kalendárneho roka.
§5
Termín a účel poskytovania finančných prostriedkov
Obec poskytne finančné prostriedky prijímateľovi podľa § 2 pís. a) až c) v pravidelných
splátkach najneskôr do 28. dňa príslušného mesiaca. Prijímateľ finančných prostriedkov podľa
§ 2 pís. a) až c) je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu mzdových a prevádzkových
nákladov a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia. V
prípade, že finančné prostriedky nebudú vyčerpané do 31.12. príslušného kalendárneho roka,
prijímateľ podľa § 2 pís. a) až c) je povinný nevyčerpanú časť finančných prostriedkov vrátiť na
účet obce do 31.12. príslušného kalendárneho roka.
Článok II.
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
obce Brodské.
(2) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje VZN obce Brodské č.
97/2018 zo dňa 14.12.2018 o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa materskej školy a
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce pre rok 2019.

(3) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Brodské
dňa 12.12.2019 uznesením č. 66/2019.
(4) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020.

V Brodskom, dňa 13.12.2019
Anna Krídlová
starostka obce

