Všeobecne záväzné nariadenie
obce Píla
č. 6/2015
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce
na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Píla.
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uznesením č. 35/2015

Obecné zastupiteľstvo obce Píla v súlade s § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v platnom znení a § 6 ods. 12 písm. d) zákona SNR č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie obce Píla č. 6/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy z rozpočtu obce na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Píla.
§1

Úvodné ustanovenie
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej VZN) je určenie výšky dotácie na
prevádzku zariadenia a mzdy zamestnancov na dieťa v materskej škole (ďalej MŠ) Píla.

§2

Výška dotácie:
1)

Obec Píla poskytne dotáciu podľa tohto VZN nasledovne: násobkom „koeficientu podľa
nariadenia vlády“ a „jednotkového koeficientu na žiaka“ zaokrúhlene na celé Euro hore.

2)

Obec poskytne dotácie v súlade so schváleným rozpočtom, pričom dodrží súlad s právnymi
predpismi.

3)

Ukazovateľom, rozhodujúcim na pridelenie dotácií na prevádzku zariadení a mzdy
zamestnancov na dieťa v MŠ a stravníka ŠJ je počet detí k 15. 09. predchádzajúceho
kalendárneho roka podľa štatistického výkazu Škol MŠ SR 40-01.

4)

Pre rok 2016:
koeficient podľa nariadenia vlády
x
jednotkový koeficient na žiaka
=
zaokrúhlene na celé € hore

na 1 dieťa MŠ Píla

27,3 x 70,25 = 1918 €

§3

Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Píla dňa 11.12.2015 uznesením
č. 35/2015.
2. Toto VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť od 1.1.2016.

V Píle, dňa 15. 12. 2015

Mgr. RNDr. Ing. Radovan Mičunek, PhD.
starosta obce

