VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LUBINA
č. 1/2016
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Lubina č. 1/2015 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na
území obce Lubina a o určení dotácie na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na
území obce v centrách voľného času, v cirkevných centrách voľného času a v súkromných
centrách voľného času na deti do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce
Obecné zastupiteľstvo v Lubine v rámci preneseného výkonu štátnej správy podľa § 5 ods. 1
a § 6 ods. 2 zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a na
základe § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení neskorších zákonov a v nadväznosti na § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a v súlade s nariadením vlády č. 415/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie
vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej
samospráve v znení neskorších predpisov
sa uznieslo na
tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“)

Čl. I.
§1
Úvodné ustanovenia
Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje výšku dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, na správu školských objektov
a upravuje aj podmienky a výšku dotácie na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na
území obce v centrách voľného času, v cirkevných centrách voľného času a v súkromných
centrách voľného času na deti do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce.
§2
Mení sa Príloha č. 1/2015 k VZN obce Lubina č. 1/2015 zo dňa 14.3.2015 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so
sídlom na území obce Lubina a o určení dotácie na záujmové vzdelávanie detí s trvalým
pobytom na území obce v centrách voľného času, v cirkevných centrách voľného času a v
súkromných centrách voľného času na deti do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na
území obce.
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Čl. IV.
Záverečné ustanovenia

1. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Lubine uznesením č. 10/2016
z 3.2.2016.
2. VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.

_______________________
Ing. Martin Beňatinský
starosta obce

Návrh VZN zverejnený: 13.1.2016
Prerokované: 3.2.2016
Vyvesené: 4.2.2016
Účinnosť: 18.2.2016
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Príloha č. 1 k VZN obce Lubina č. 1/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa
školského zariadenia so sídlom na území obce Lubina a o určení dotácie na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na
území obce v centrách voľného času, v cirkevných centrách voľného času a v súkromných centrách voľného času na deti do
dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce

počet žiakov k
15.9.2015 podľa štat.
Výkazu MŠ SR 40-01

predpokladaný
koeficient
prepočítaný
zvýšenie
jednotkový
predpokladaná suma
podľa
počet
koeficientu
koeficient na r. suma celkom
na žiaka
415/2012
žiakov
2016

školská jedáleň
materská škola
školský klub detí

70
25
70

1,8
27,3
1,6

správa budov

95

1,5

1

126
682,5
182
142,5

8.958,35 €
48.524,39 €
12.939,84 €

71,098
71,098
71,098
71,098

10.131,47 €
80.554,03 €

spolu
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suma na
suma na
žiaka
poukázanie
podľa
ROZPOČET
k 10. v
upravenéh
mesiaci
o rozpočtu

127,98 €
746,53 €
1.940,98 € 4 043,70 €
184,85 € 1 078,32 €
106,65 €

suma na
poukázanie
k 10. v
mesiaci

22 642,00 €
323,46 €
53 841,00 € 2 153,64 €
12 237,00 €
174,81 €

1 886,83 €
4 486,75 €
1 019,75 €

88.720,00 €

7.393,33 €

844,29 €
6.712,84 €

