Obecné zastupiteľstvo v Gôtovanoch na základe § 6 zák. SNR č. 369 / 1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, v spojení § 6 ods. 12 písm. d) zákona NR SR č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov
v y d á v a pre územie obce Gôtovany toto

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č. 1 / 2013
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školského zariadenia

PRVÁ ČASŤ
Základné ustanovenia
Článok I
Predmet
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie) určuje výšku dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na území obce Gôtovany
(ďalej len dotácia v materskej škole a školskom zariadení). Toto nariadenie určuje výšku
dotácie v zriaďovateľskej pôsobnosti v období roku 2013.
Článok II
Druh dotácie
Dotácie upravené v tomto nariadení zahŕňajú :
a/ dotáciu na pobyt dieťaťa v materskej škole

DRUHÁ ČASŤ
Dotácie v školách a školských zariadeniach
Článok III
Dotácie na pobyt dieťaťa v materskej škole
Dotáciu poskytne obec na pobyt dieťaťa v materskej škole na jedno dieťa vo výške
1.804,20 € ročne. Dotáciu poskytne obec materskej škole v 1/12 mesačne za príslušný
kalendárny mesiac do 25. kalendárneho dňa.
TRETIA ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Dotáciu na príslušný kalendárny rok možno poskytnúť v zmysle § 6 ods. 12 písmeno b)
zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov na základe písomnej žiadosti o poskytnutí dotácie.
2) Výška dotácie bude upravená na základe skutočného podielu obce na výnose daní z príjmu
fyzických osôb v roku 2013 v termínoch do 30.6.2013 a do 31.12.2013.
3) Termín podania písomných žiadostí o dotáciu je do 15. októbra kalendárneho roka, ktorý
predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa má dotácia poskytnúť.
4) Nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 25.02.2013
5) Obecné zastupiteľstvo v Gôtovanoch sa uznieslo na tomto nariadení dňa 15.03.2013,
uznesením č. 114
6) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 31.03.2013

signed
Pavel Droppa
starosta obce

