Obecné zastupiteFstvo obce Poproč vo veciach územnej samospaAvy v zmysle § 6 ods. 1
zfiksona fi. 369/1990 Zb. o obectumi 2Tdení v zneirf neakwfiích prfimych PFB^USOV, § 6 ods. 2
a ods. 12 pfsm. d) zákona ô. 596/2003 Z.z. o ätátnei správe v školstve a Skolsbcg samospráve
ozmene adoplnení mektoi^ch záfconov vzncní ncskoräich pred^isov, § 19 zákona ô.
523/2004 Z.z. o TOTpoétOvých pravidlácih vcrejnej sprévy aozmene adoplucní luektorých
zákonov vznení neskorších pcedpisov a § 7 zAkona č. 583/2004 2Lz. o mzpoôtových
prBmdläch ízemnBJ samoaprávy a o zmeae a dopliiení mcktorých zákonov v znení neál^l^
predpisov vydáva tcrto
*

Všeobccne záväzné nariadenie obcc Poproč c. 5 / 2019

o ur&ní výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a žiaka Skolských zariadení so sfdlom na ázemí obce Poproí
Sl

Prcdmet úpravy
(1) VSeobecne závfizae nariademe obce urôuge výfiku a úíel použitia dtrtéde m prevádzku

amzdy žiakal) zákktdncj umeleckej Scoly, poslucfaáffa jazgAovej Skoly, dieťa
materskcj Skoty a 5k:olsk^ch zariadenl so síálom na území obce Poprofe, ktoré sA na
zätíadc rozhodnutia MinistCTStva Skolstva SR zaradené do aietc Skôl BäbolsAýái

zariadení MÍnistersŕva Skolstva Slovenskej rcpubliky2) .
82
Prfjemca dotácie

(I) Príjemcom dotáciepodTa tohto nariademeje
a) matCTská Skola ašfcolské zariadaiia (Skolský klub, Skotíká jedáleň acentrum
vofného Casu) ako organizacná súfiasf rozpočtovej orgamzdde obce s právnou
subjekävitou v zriad'ovateTsk^ pôsobnosti obce.
83

VýSkfl a úÍel dotécie
(1) Výäka dotácie na prfslufiný kalendémy mk na prevédzku a mzdy na dieťa materskej
škoty ažiaka Skolslcých zariadení v zriad'ovateFskej pôsobnosti obce Je urfieaá
v prflobe č. 1 vSeobecne závazan&onariadeaia.
(2) Pnj&natef dotácie podfa § 2 je opcévnený použiť dotáciu lcn na úbradu osobn^ch
a prevádzkovych nékladov materskej Skoly a školských zariadení so sÍdlom na území
obce a pri jej použití musí zábezpečif hospodámosf, efektfvnosť a úĎetoosť použitift.

p)

Vprfpadc, Že dotácia acbudc vyčdpaní do 31.12. prfsluäného kalendämeho roku. je
pryímateT povinný ncvyčupHofi Cas datácie viAtíť srpfiŕ na tíSet obce do ^l.lZ
prfehtfaého kaleadároeho Hdcu.

$4
Terndn R npflsob podytovanu dotície
Obec poskytae prijemcovi podTa § 2 dotíciu mesaäne vo výfike jedncj dvanástmy

z áotdcie na prialušný lalendány rolc do 25. dňa priďuSDäu> meaiaca.
$s
Zívercťné urtanovcnia

(I)

Na ustanovenia súvisiace s uriSením výäky dotície na prevédzku a mzdy na dicťs

materskej Skoly aíiaka Školdoäio Tsmi'nflcnin so sfdlam na úzcmí obce Popro6,
neupravené týmto vfeobccne závflzn^m nnrlflrirtnfm sa yzfahigtí prfshiSné piávue

preWl.

(2) Toto VZN bolo sclivélcDÓ Obccným zastupittFstvom obce Pqpro6 dfia n.>AHO.fí
(3) Toto vficobecne záväzné nariadeoíe nadcfcúda ďännosf dňa -O../?.<?.o"!.l.
(4)

<#*

Dňom nadobudautia úäinnosti Väcobecnc závflznťho aariadcaia 6. 5/2019 zo dňa

25.1U019 o mčení výSsy dotátíe na prevádzku amzdy ca dieťa mateiskg školy
aŽiaka školských zariadeoÍ so stíUom na úzcmí obce Poproč sa zruäige Vfieóbecne
závfizoé nariadäuc Obce PoproÍ 6. 1/2019 zo dňa 25,3^019 o uiôení výfiky dcrtádc
na prevôdžku amzdy na ďcfa materdcg Skoly ažiaka fikolsk^di zariadení so sí<flom
na území obcc PoproÔ.

V Poproči, dňa ^ll-M:.W.Í \
>..>.-wŕ"

..#w< ...**...>* tt*>>n ....*..>.>.*.>. . >..>>.>

Ing. Iveta Komorová HíTovská
starostkaobcc

1) ust § 6ods. 12 písm. d) zákoaB C. 5960003 ZA o ftátnq apráve v fioolBtvc a aooldog samospráve
a o ancu . Aipln^ niciktoi^ ztkonov v aienf neflkiariUch pmďpisov
2) gl5zíkoDaC.59<Jiffl003ZAvaiunínBdB)(riacIipndpisov

3) napr,usLS31zäkonae.523/2(KM2^2äfaiBaomq>oäo^Gh]XBriďiAven!]iujspiAvy
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Prflohaé.1

^SL^. !ÍÍ?2^.PIľvÍd2?cn .?zdy I? ďcť!1 nutenkej íkoly a äriu Skobhých

zariadcnfvzriaďovatefókcjpôtobnostiobcR PoproÍ
KtttegóriaSlEÔlaSkolahýchzariadcní

Dotíciami mzdy aprevádzku
nažiakavť

Máterákáfikola

2546,36.-

SkolskýUubdetí

478,68.-

Skolskájedáleň

304.72.-

cvc

70,89.-
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Obec P O PRO Č, okres KoSice - okolie

Výpis z uznesenia Obecného zastupiteľstva v Popročí

Obecné zastupiteľstvo vPoproči n& svojom plánovanom zasadnutí dňa
28.11.2019 prijalo uznesenie OZ í. B.12/1./2019, ktorym sa OZ
uznáSana:

- V§eobecne závSznom nariadení obce PoproÍ ŕ. 5 / 2019 o uríení výSky dotácic na
prevádzku a mzdy na dieťa materekej Skoty a žiaka Skolských zariadení so sídlom na
území obce PoproÍ.
Hlasovanie:
9

prítomnlposland

Mgr. KatarfnaHarčariková, Mgr. DomimkaHiTovská, lag. Viliam
Komura, ]s&. Biaaislav PebräS, FhD., Ing. Eva PetrdSovfi. Ihg. Ján Spifiák,

nahlasovaní: 9

PhDr. Domimka, Vincové, PhDr. Zita BanÍková, Mgr. Zuzana Bradová

za

protí

o

zdróalsa

o

Schválené

Lag. Iveta Komorová Hifovská
starostka obce
v.r.

podpfsaladäa: 06.12.2019

VPoproČi, dňa 6.12.2019
Za správnosť vyhotovenia: Svetíana Gajdová

