Dodatok Č. 6 k
Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Záhorská
Ves Č. 1/2013
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a na žiaka školských zariaden í na územ í
obce Záhorská Ves

Zverejnené dňa: 19.10.2018
Zvesené dňa: 21.11.2018

Spracoval a predkladá: Michaela Danihelová - účtovníčka obce

Účinnosť: 15-tym dňom zverejnenia

Obecným zastupitel'stvom obce Záhorská Ves schválené dňa:
22.11.2018, uznesením

Č.

97/2018

Dodatok Č. 6 k
Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Záhorská
Ves Č. 1/2013
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a na žiaka školských zariadení na území
obce Záhorská Ves

Obec v Záhorskej Vsi v zmysle
§ 6 ods. l zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov, §6 ods. 12 písm. d) zákona Č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve, § 19 zákona Č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a §7
zákona Č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje výška dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Záhorská Ves
§1

Úvodné ustanovenie
Týmto dodatkom

sa mení príloha

Č.

1 k VZN

Č.

1/2013.

§2

Záverečné ustanovenia
Tento dodatok č.6 k VZN obce Č. 1/2013 bol schválený OZ dňa 22.11.2018
97/2018 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom zverejnenia.

JUDr. Boris Šimkovič
starosta obce

uznesením

č.

Príloha č.l
Dotácia na rok 2019 na prevádzku

a mzdy na žiaka škôl a školských

zariadení

v zriad'ovatel'skej pôsobnosti obce

Dotácia na mzdy
a prevádzku na žiaka v
eurách

Kategória škôl a školských
zariadení
Materská škola

232820 

kolský klub detí v Z
Zariadenie školského
stravovania

24080 
27090 

Odporúčanie:
•

obec môže určit' výšku dotácie na dieťa materskej školy a školského zariadenia
v závislosti od objemu finančných zdrojov obce a na základe preukázateľných potrieb
(rozpočtu) školy a školského zariadenia,

•

obec môže určit' výšku dotácie na dieťa materskej školy a školského zariadenia
v závislosti od objemu finančných prostriedkov poukázaných obci z výnosu dane z
príjmov fyzických osôb.

