Obecné zastupiteľstvo obce Reca na základe ust. §6 ods.1 a ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe ust. §
6 ods. 12 písm. d) 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 v y d á v a pre územie obce
Reca toto

V Š E OB E C N E Z Á V Ä Z N É N A R IA D E N IE
č. 3/2013
o výške dotácie na prevádzku a mzdy v roku 2013
§1
Všeobecné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie stanovuje ročnú výšku dotácie obce Reca na prevádzku a mzdy
na žiaka v ŠKD , dieťa materskej školy a dieťa zariadenia školského stravovania – ktoré majú sídlo na
území obce Reca a sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl
a školských zariadení Ministerstva školstva.
§2
Výška finančných prostriedkov
Ročná výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku je na kalendárny rok 2013:
1. pre ďalej uvedené školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je obec Reca
a) na dieťa materskej školy

59.310 eur

b) na žiaka v ŠKD pri ZŠ a ZŠ s VJM

19.100 eur

c) Školská jedáleň pri MŠ

18.800 eur
§4
Lehota na predloženie údajov

(1) Obec Reca určuje lehotu na predloženie údajov potrebných na financovanie nasledovne :
V MŠ – podľa počtu detí prijatých do MŠ - stav k 15. septembru predchádzajúceho
kalendárneho roku.

Do 30.09 príslušného roka.

V ŠKD pri ZŠ a ZŠ s VJM v Reci – podľa počtu detí prijatých do ŠKD - stav k 15. septembru
predchádzajúceho kalendárneho roku.

Do 30.09 príslušného roka.

V ZŠS počet vydaných hlavných jedál a vydaných doplnkových jedál
Do 30.09 príslušného roka.

§5
Lehoty na poskytovanie finančných prostriedkov
a) Materskej škole

najneskôr 28. deň v mesiaci

b) ŠKD pri ZŠ a ZŠ s VJM

najneskôr 28. deň v mesiaci

e) Školskej kuchyni pri MŠ

najneskôr 28. deň v mesiaci
§6

Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Obec Reca vykonáva finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami
pridelenými v súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením.
Obec kontroluje predovšetkým efektívnosť a účelnosť využitia poskytnutých finančných
prostriedkov.
(2) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
Obce Reca .
(3) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce
Reca dňa 18.04.2013
(4)Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 3.5.2013

V Reci, dňa 03.04.2013
PaedDr. Zoltán Metzner
starosta obce
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