Obec Spišské Hanušovce v súlade s § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“).

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2013
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia
v obci Spišské Hanušovce
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Toto nariadenie určuje výšku dotácie na mzdy a prevádzku na:
a) dieťa materskej školy ako súčasť Základnej školy s materskou školou Spišské Hanušovce,
b) dieťa školského klubu detí ako súčasť ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce
c) stravníka školskej jedálne ako súčasť ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce.
Čl. 2
Minimálna výška dotácie na jedného žiaka
1. Minimálna výška dotácie na mzdy a prevádzku uvedenej školy a školských zariadení je
určená nasledovne:
a) 900 € na 1 dieťa materskej školy,
b) 600 € na 1 dieťa školského klubu,
c) 100 € na jedného stravníka školskej jedálne.
2. Okre dotácie uvedenej v odseku 1. je možné uvedeným školským zariadeniam poskytnúť aj
vyššiu dotáciu na 1 žiaka (1 dieťa) z rozpočtu obce na príslušný rozpočtový rok. Rozhoduje
o tom obecné zastupiteľstvo v rámci schvaľovania rozpočtu alebo zmien rozpočtu obce na
daný rok.
3. 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.
4. Obec poskytne príjemcovi dotáciu mesačne vo výške 1/12 z dotácie na príslušný kalendárny
rok do 25. dňa príslušného mesiaca.

Čl. 3
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje
Hanušovciach 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
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9. 4. 2013
Ing. Jozef Dudžák
starosta obce

Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej
tabuli mesta:
dňa : 09.04. 2013

pečiatka

podpis: .................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení mestským zastupiteľstvom vyvesené
(publikované) na úradnej tabuli mesta :

dňa: 25. 4. 2013

pečiatka

podpis: .................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule mesta :

dňa 13. 5. 2013

pečiatka

podpis: ..................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť:

dňa 13. 5. 2013

pečiatka

podpis: ..................................

