
Návrh
Dodatokč. 8

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

Zverejnené dňa: 26.11.2020

Zvesenédňa:

Spracovala predkladá: Michaela Danihelová — účtovníčka obce

Účinnosť: 15-tym dňom zverejnenia

Obecným zastupiteľstvom obce Záhorská Ves schválenédňa:nn UZNESENÍM Č. .......ossssiničninu /Ao



Dodatok č. 8k
Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Záhorská

Vesč. 1/2013
o určenívýšky dotácie na prevádzku a mzdyna dieťa

materskej školy a na žiaka školských zariadení na území
obce Záhorská Ves

Obec v Záhorskej Vsi v zmysle $ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov, $6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003Z.z. o štátnej správe
vškolstve 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

zákonač. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorýmsa určuje výška dotácie na mzdy
a prevádzku škôla školských zariadení na území obce Záhorská Ves

s
Úvodnéustanovenie

Týmto dodatkomsa mení príloha č. 1 k VZNč. 1/2013.

$2
Záverečné ustanovenia

Tento dodatok č.8 k VZN obceč. 1/2013 bol schválený OZ dňa ..........
K.

iu .„ a nadobúda účinnosť15-tym dňom zverejnenia.

I

cu Boris
Starosta obce



Príloha č.1

a na rok 2021 na prevádzku a mzdy na Žiaka škôl a školských zariadení
ľovateľskej pôsobnosti obce

Kategória škôl a školských
Dotácia na mzdy

a prevádzku nažiaka v
zariadení eurách

Materská škola 224 350,00 €.|Školský klub detí v ZŠ 31 580,00 €
Zariadenie školského
stravovania 28 070,00 €

Odporúčanie:

+ obec môže určiť výšku dotácie na dieťa materskej ši

vislosti od objemu finančných zdrojov obce a na základe preukázateľných potrieb
(rozpočtu) školy a školského zariadenia,

+ obec môže určiť výšku dotácie na dieťa materskej školy a školského zariadenia
vislosti od objemu finančných prostriedkov poukázaných obci z výnosu dane z

príjmov fyzických osôb.


