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Obecné zastupiteľstvo obce Bracovce 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 Bracovce 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. 1/2019
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a
školských zariadení zriadených na území obce Bracovce v roku 2019

§1
Všeobecné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje podrobnosti financovania

materskej školy

a školských zariadení zriadených na území obce Bracovce v roku 2019.

§2
Podrobnosti financovania
Obec Bracovce rozpísala finančné prostriedky poukázané podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o
rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre materskú školu a školské zariadenia
zriadené na území obce Bracovce, ktorých zriaďovateľom je obec Bracovce takto :
a) na dieťa materskej školy 35

2 274,69 eur

b) na dieťa zariadenia školského stravovania 267

162,56 eur

c) na dieťa v školskom klube detí 36

383,75 eur

(v zariadení školského stravovania na žiaka školy/ alebo skutočného stravníka)

§3
Príjemca dotácie
(1)

Príjemcom dotácie je Základná škola s materskou školou, Bracovce 26 s právnou

subjektivitou, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Bracovce.
(2)

Obec určuje povinnosť predložiť údaje potrebné pre zohľadnenie financovania v termíne

do : 25. septembra 2019.

§4
Výška dotácie
Ročná výška dotácie na mzdy a prevádzku je na kalendárny rok 2019: 136 833,00 eur

§5
Termín a spôsob poskytnutia dotácie
Obec Bracovce poskytne príjemcovi podľa § 4 dotáciu vo výške 1/12 z dotácie na príslušný
kalendárny rok. Obec určuje, že finančné prostriedky na mzdy a prevádzku pre materskú
školu a zariadenie školského stravovania na území obce bude poskytovať mesačne vždy
najneskôr do 30. dňa príslušného mesiaca/ prípadne do 5 dní od pripísania finančných
prostriedkov na účet obce z výnosu dane z príjmov.

§6
Kontrola použitia dotácie
(1)

Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými

podľa tohto VZN vykonáva Obec Bracovce.
(2)

Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a zariadenia školského

stravovania je povinný predložiť všetky doklady preukazujúce hospodárne, efektívne, účelne
vynaloženie pridelených finančných prostriedkov poskytovateľovi.

§7
Zúčtovanie dotácie
(1)

Prijímateľ dotácie je povinný zúčtovať dotáciu Obci štvrťročne – termín a spôsob

zúčtovania určuje poskytovateľ dotácie.

(2) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31. 12. príslušného kalendárneho roka, je
prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31. 12. príslušného
kalendárneho roka.

§8
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
obce Bracovce .
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Bracovce dňa
30.11.2018.
(3) Týmto VZN sa ruší VZN obce Bracovce č. 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území obce Bracovce v roku
2018 zo dňa 8. 6. 2018.
(4) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2019 .

V Bracovciach, dňa 30. 11. 2018

.......................……..............…
PhDr. Ivana Kolesnáčová
starostka obce

