OBEC Zemianske Podhradie
Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Zemianske Podhradie
č.1/2022
o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na
dieťa materskej školy

Obecné zastupiteľstvo Obce Zemianske Podhradie podľa § 6 ods.1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6 ods.12 písm.
c) zákon 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
návrh všeobecne záväzného nariadenia č.1/2022
Článok 1
Úvodné ustanovenia
(1) Účelom tohto

všeobecne záväzného nariadenia je určenie podrobností financovania
materskej školy , podľa ktorej bude Obec Zemianske Podhradie financovať materskú školu vo
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
Článok 2
Podrobnosti financovania materských škôl
(1) Prijímateľom

finančných prostriedkov
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce:
a) materská škola

podľa

tohto

nariadenia

je

zariadenie

(1) Materská škola je zriadená bez právnej subjektivity a je financovaná priamo z rozpočtu

obce prostredníctvom obecného úradu.
(2) Obec Zemianske Podhradie poskytuje finančné prostriedky na mzdy a prevádzku

zariadenia:
(a) Materskej školy podľa počtu detí v materskej škole

Článok 3
Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy
(1) Výška

finančných prostriedkov určených na pokrytie mzdových, odvodových
a prevádzkových nákladov materskej školy na príslušný kalendárny rok sa určuje podľa počtu
detí prijatých do materskej školy podľa stavu k 15. septembru kalendárneho roka:
Názov školy
a školského
zariadenia
zriadeného
obcou /
počet detí
Materská
škola /
37 detí
Správa
školských
objektov
37 detí

Koeficient Prepočítaný
počet žiakov

Jednotkový
koeficient
na rok
2022

Suma
celkom

Suma
na žiaka

Suma na
mesiac

27,3

1 010,10 €

98,70 €

99 696,87 €

2 694,51 €

8 308,07 €

1,5

55,50 €

98,70 €

5 477,85 €

148,05 €

456,49 €

Článok 4
Zrušovacie ustanovenie
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia č.1/2022 sa ruší
všeobecne záväzné nariadenie Obce Zemianske Podhradie č.2/2019 o financovaní materskej
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zemianske Podhradie.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
(1)

Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Zemianske Podhradie č.1/2022 bol vyvesený na

úradnej tabuli obce a zverejnený na webovom sídle Obce Zemianske Podhradie dňa 25.02.2022.

Miroslav Zámečník
starosta obce
zvesené dňa:

