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Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Danišovce dňa: 27.02.2017
Návrh VZN zvesený dňa: 
Schválené VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Danišovce dňa: 
VZN nadobúda účinnosť dňa: 

Obec Danišovce na základe § 6 ods.  1 zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v  znení
neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva
toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2017

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy 

Čl. 1 
Predmet úpravy

Všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej len „VZN“) určuje výšku a účel použitia dotácie na
mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Danišovce.

Čl. 2 
Príjemca dotácie 

Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia Materská škola Danišovce vrátane školskej jedálne
(ďalej len „MŠ“).

Čl. 3 
Výška a účel dotácie 

1. Výška dotácie  na príslušný kalendárny rok je  ustanovená prílohou č.  1 tohto  VZN a
určuje sa v závislosti od počtu detí MŠ vykázaných  v príslušnom štatistickom výkaze k 15.9.
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predchádzajúceho kalendárneho roka.  Za správnosť údajov uvedených vo výkaze zodpovedá
riaditeľka MŠ.

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

Čl. 4
Záverečné ustanovenia 

1. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ so
sídlom  na  území  obce  Danišovce,  neupravené  týmto  VZN,  sa  vzťahujú  príslušné  právne
predpisy.
2. Na  tomto  VZN  sa  uznieslo  Obecné  zastupiteľstvo  obce  Danišovce  dňa  xx.xx.2017
uznesením č. xx/2017.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.
4. Zmeny  a  doplnky  tohto  VZN  schvaľuje  Obecné  zastupiteľstvo  obce  Danišovce.  

Miroslav Výrostek
starosta obce
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Príloha č.1 

k  VZN  č.  2/2017  o  určení  výšky  dotácie  na  mzdy  a  prevádzku  na  dieťa
materskej školy

Dotácia na rok 2017 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Danišovce: 

 Školské zariadenie Dotácia na mzdy a prevádzku na dieťa v EUR

 Materská škola Danišovce                                                           3.331,58 
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