Návrh
VZN č. 1/2018

ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy,
školského klubu detí a školskej jedálne pri základnej škole v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Ludanice na rok 2019. / ďalej len „VZN“ /.
Čl.I
Predmet úpravy
Obec Ludanice ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou, Hviezdoslavova
415/40, Ludanice a jej troch súčastí na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení a § 6 ods. 12 písm. d/ zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve v platnom znení určuje týmto všeobecne záväzným
nariadením výšku dotácie na prevádzku a mzdy na jedno dieťa elokovaného pracoviska
/ materskej školy /, školského klubu detí a školskej jedálne na rok 2019.
Čl.II
Výška dotácie na prevádzku a mzdy na jedno dieťa Elokovaného pracoviska ako súčasti
Základnej školy s materskou školou / materská škola /
(1) Obec Ludanice ako zriaďovateľ určuje na rok 2019 dotáciu na prevádzku a mzdy na
jedno dieťa Elokovaného pracoviska , Hviezdoslavova 531/45, Ludanice ako súčasti
Základnej školy s materskou školou, Hviezdoslavova 415/40, Ludanice vo výške
2596,00 EUR.
(2) Podľa údajov zo štatistického výkazu V 40-01 k 15.9.2018 má materská škola 42
žiakov. Celková výška dotácie pre materskú školu na rok 2019 je 109 032,00
EUR. Táto dotácia je určená na prevádzku a mzdy v samotnej materskej škole
a aj v školskej jedálni pri materskej škole.
Čl. III
Výška dotácie na prevádzku a mzdy na jedno dieťa Školského klubu detí ako
súčasti Základnej školy s materskou školou
(1) Obec Ludanice ako zriaďovateľ určuje na rok 2019 dotáciu na prevádzku a mzdy na
jedno dieťa Školského klubu detí, Hviezdoslavova 415/40, Ludanice ako súčasti
Základnej škole s materskou školou, Hviezdoslavova 415/40, Ludanice vo výške
486,00 EUR.
(2) Podľa údajov zo štatistického výkazu V 40-04 k 15.9.2018 má školský klub detí 59
detí. Celková výška dotácie pre školský klub detí na rok 2019 je 28674,00 EUR.
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Čl.IV
Výška dotácie na prevádzku a mzdy na jedno dieťa školskej jedálne pri základnej
škole.
(1) Obec Ludanice ako zriaďovateľ určuje na rok 2019 dotáciu na prevádzku a mzdy na
jedného žiaka základnej školy ako stravníka Školskej jedálne, Hviezdoslavova
531/45, Ludanice ako súčasti Základnej školy s materskou školou, Hviezdoslavova
531/45, Ludanice vo výške 170,00 EUR.
(2) Podľa údajov zo štatistického výkazu V 40-01 k 15.9.2019 má školská jedáleň pri
základnej škole 249 potenciálnych stravníkov. Celková výška dotácie pre školskú
jedáleň pri základnej škole na rok 2019 je 42330,00 EUR.

Čl.V
Účel dotácie
(1) Prijímateľ dotácie Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 415/40,
Ludanice je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových
nákladov materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne.
(2) Prijímateľ dotácie musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.
(3) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12.2019 je prijímateľ povinný
nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12.2019.

Čl.VI
Termín a spôsob poskytovania dotácie
(1) Obec poskytne prijímateľovi dotáciu na účet mesačne / vo výške jednej dvanástiny
z celkovej dotácie na rok 2019 / do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
Celková výška dotácie na originálne kompetencie na rok 2019 je 180 036,00 EUR.
Jednej dvanástine zodpovedá 15 003,00 EUR.
(2) Prijímateľ dotácie predloží Obci Ludanice do 15.4.2019, 15.7.2019, 15.10.2019
a 15.1.2020 zostavu „ Rozpočet a jeho čerpanie „ za príslušné obdobie od začiatku
roka 2019.
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Čl.VII
Záverečné ustanovenia
(1) Toto VZN Obce Ludanice bolo schválené uznesením číslo ......... z ... riadneho
zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach konaného dňa ..........
a nadobúda platnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.
(2) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN č. 2/2017.
(3) Toto VZN nadobúda účinnosť od 1.1.2019.

Mgr. Ľubica Petráková v.r.
starostka obce

Návrh tohto VZN bol vyvesený: 29.11.2018
zvesený:

Schválené VZN bolo vyvesené:
zvesené :
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