Dodatok č. 1 k

Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2020

O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY NA
DIEŤA MŠ A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ SO SÍDLOM NA ÚZEMÍ
OBCE OSTROV
Návrh VZN:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:

30.7.2021

- zverejnený na internetovej adrese obce dňa:

30.7.2021

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: do(včítane): 10.8.2021
Doručené pripomienky (počet):

žiadne

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:
VZN schválené OZ Ostrov uznesením 09/08/2021 dňa 16.8.2021
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Ostrov dňa:

17.8.2021

VZN zvesené z úradnej tabule obce Ostrov dňa:

2.9.2021

VZN nadobúda účinnosť dňom 01.09.2021.

Jozef T k á c z
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Ostrov vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 a §
11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
a podľa § 6 ods. 12 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, sa uznieslo na tomto:

Dodatok č. 1 k
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU
č. 8/2020
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských
zariadení so sídlom na území obce Ostrov
Obecné zastupiteľstvo obce Ostrov určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a
mzdy na dieťa1) materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Ostrov, ktoré
sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských
zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 2)
Dodatkom č. 1 k VZN č. 8/2020 sa mení sa príloha č. 1 nasledovne:
Dotácia na rok 2021 na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Kategória škôl a školských
zariadení
Materská škola Ostrov

Dotácia na mzdy
a prevádzku na dieťa/žiaka
v eurách
1 860 €

Školský klub detí pri ZŠ
v Ostrove

670 €

Školská jedáleň pri ZŠ

420 €

§ 5 znie nasledovne:
§5
Záverečné ustanovenia
1) Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a žiaka školského zariadenia – školský klub, školská jedáleň so sídlom na
území obce Ostrov, neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú
príslušné právne predpisy 4).

2) Na tomto Dodatku č. 1 k VZN č. 8/2020 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Ostrove dňa
uznesením č. 09/08/2021 dňa 16.8.2021
3) Tento Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2020 nadobúda účinnosť dňa 01.09.2021.
V Ostrove, dňa 17.8.2021

–––––––––––––––––––––––––––
Jozef Tkácz
starosta obce

________________________________________________________________________
1)

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 zmien a doplnkov

2)

§ 15 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3)

ust. § 6 ods. 12 písm. b). zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov

4)

napr. ust. § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy

