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Všeobecne záväzné nariadenie obce  PLAVEČ  
č. 48 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 
a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2012. 

 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Plaveč vo veciach územnej samosprávy podľa § 6 
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov a v súlade s § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2011 o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov   

vydáva 
toto všeobecne záväzné nariadenie: 

 
 

Čl. 1. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej VZN) je určiť výšku dotácie 
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a 
výšku dotácie na prevádzku a mzdy v zariadení školského stravovania na 
kalendárny rok 2012. 

 

2. Ustanovenia tohto VZN sa vzťahujú na subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
Plaveč – Základnú školu s materskou školou Plaveč.   

 

Čl. 2. 

Určenie výšky dotácie 

1. Dotácia na dieťa materskej školy sa určuje vo výške :  

a/ na dieťa do 3 rokov veku :  730,-- EUR   

b/ na dieťa od 3 rokov veku :  730,-- EUR. 

2. Dotácia zariadenia školského stravovania na skutočného stravníka – žiaka 
Základnej školy s materskou školou sa určuje vo výške 256,-- EUR.   

3. Dotácia na dieťa školského klubu detí sa určuje vo výške 625,-- EUR. 



 

Čl. 3 

Účel a termín poskytovania a podmienky použitia 

1. Prijímateľ dotácie podľa čl. 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných 
a prevádzkových nákladov, pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, 
efektívnosť a účelnosť jej použitia. 

2. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho 
roku, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 
31.12. príslušného kalendárneho roku.    

3. Obec poskytne príjemcovi dotáciu vo výške podľa čl. 2 mesačne (vo výške jednej 
dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok) do 25. dňa príslušného 

mesiaca. 

 

Čl. 4                                                                                                                                            

Záverečné ustanovenia 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo na svojom 
zasadnutí dňa 9. 12. 2011 uznesením č. 24. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2012. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Ing. Štefan  M u r c k o , v.r. 
                                                                                                         starosta obce 

 
 


