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NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie
obce Hronec
č. 3/2019
o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa v materskej škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hronec na príslušný kalendárny rok
Obec Hronec v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 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 obce Hronec č. 3/2019
(ďalej len „VZN“) o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa v
materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hronec na príslušný kalendárny rok
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:

22.11.2019

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa :

22.11.2019

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:

22.11.2019

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:

02.12.2019

Pripomienky zasielať
- písomne na adresu:

Obec Hronec, Zlievarenská 516, 976 45 Hronec

- elektronicky na adresu:

sekretariat@obechronec.sk

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN
uskutočnené dňa:
Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní Obecného zastupiteľstva dňa,
uznesením č. :
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:
Bohuslav Nemky
starosta obce

§1
Predmet úpravy
VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa v materskej škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hronec na príslušný kalendárny rok upravuje:
a) podrobnosti financovania materskej školy so sídlom na území obce Hronec
b) lehotu na predloženie údajov potrebných na financovanie materskej školy
c) výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku materskej školy
d) deň v mesiaci, do ktorého sa poskytnú finančné prostriedky.
§2
Podrobnosti financovania materskej školy
1. Finančné prostriedky sú účelovo poskytované na mzdy a prevádzku na dieťa materskej
školy. Pri ich použití sa musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich
použitia.
2. Príjemcom finančných prostriedkov podľa tohto VZN je:
a) materská škola s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hronec
Vyúčtovanie doručí obci Hronec na adresu : Obec Hronec, Zlievarenská 516, 976 45
Hronec. V prípade, že poskytnutá dotácia nebude vyčerpaná do 31. decembra príslušného
roku, je príjemca-materská škola povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet
obce do 31. decembra príslušného kalendárneho roku.
3. Obec financuje náklady na deti v materskej škole podľa počtu detí prijatých do
materskej školy podľa stavu k 15.septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
§3
Lehota na predloženie údajov potrebných na financovanie
Písomnú žiadosť o poskytnutie dotácie s údajmi uvedenými v § 2 ods. 3 tohto VZN žiadateľ
doručí v lehote do 15. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na
ktorý sa má dotácia poskytnúť.
§4
Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku
1. Výška finančných prostriedkov na mzdy, prevádzku a zariadenia materskej školy v
zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hronec, na kalendárny rok 2020 je nasledovná:
MŠ ul.29.augusta 64, 976 45 Hronec dieťa MŠ s celodennou prevádzkou najmenej 3 445 €/dieťa

§5
Deň v mesiaci, do ktorého sa poskytnú finančné prostriedky
Obec Hronec poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku príjemcom finančných
prostriedkov uvedených v § 2 ods. 2 tohto VZN mesačne (vo výške jednej dvanástiny
z finančných prostriedkov určených na príslušný kalendárny rok, do posledného dňa
príslušného mesiaca.

§6
Záverečné ustanovenie
1. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Hronec č. 1/2018
o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej
školy, v školskej jedálni na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo zriadených na území obce
Hronec na rok 2019
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hronec č. 3/2019 o určení výšky finančných prostriedkov
na mzdy a prevádzku na dieťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hronec na
príslušný kalendárny rok bolo schválené uznesením č. Obecného zastupiteľstva obce Hronec
dňa
a nadobúda účinnosť dňa

Bohuslav Nemky
Starosta obce

