DODATOK č.04 ku
Všeobecne
záväznému
nariadeniu číslo:
4/2011
OBEC
ŽABOKREKY

Výtlačok číslo:

1

v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov v y d á v a
v y d á v a DODATOK č.04

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č. 4/2011 O poskytovaní
dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení Základnej
školy Žabokreky
Návrh tohto Dodatku 04 všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v
zmysle § 6 ods.4 Zákona č. 369/1990 Zb.z.. v platnom znení
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
08.01.2015
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové
08.01.2015
konanie
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového 19.01.2015
konania:
Pripomienky zasielať
- písomne na adresu: Obecný úrad
Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky
- elektronicky na adresu:
starosta@zabokreky.sk
- faxom na číslo: 043/4388123
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN 20.01.2015
uskutočnené dňa:
Schválené všeobecne záväzné nariadenie :
Na rokovaní OZ obce dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli
obce dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:

26.01.2015
27.01.2015
16.02.2015

Ing. Zuzana Valocká
starostka obce

Obecné zastupiteľstvo obce Žabokreky vo veciach územnej samosprávy v zmysle § § 6 ods. 1 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 6 ods. 12
písm. d) zák. 596/2003 Z.Z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov vydáva tento dodatok č. 4 k
všeobecne záväznému nariadeniu
§1
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2011 O poskytovaní dotácie na mzdy a prevádzku materskej
školy a školských zariadení Základnej školy Žabokreky sa mení takto :
Odstavec č.5 sa nahrádza nasledovným znením:
Dotácia na činnosť CVČ v sume podľa Prílohy č.1 na žiaka sa poskytuje, len ak žiak je prihlásený
v jednom CVČ. Pokiaľ na žiadosť rodičov bude navštevovať dve a viac CVČ, tak tento príspevok sa
rozdelí podľa počtu navštevovaných CVČ pomerne .
Príloha 1 sa mení a nahrádza nasledovne:
Dotácia na rok 2015 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Žabokreky
Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka
Kategória škôl a školských zariadení

v eurách

Materská škola

1974,00 € ,t.j. spolu ročne max.82 908 €

Školský klub detí

465,00 € ,t.j. spolu ročne max. 31 155 €

Výdajná školská jedáleň pri ZŠ
Žabokreky

164 € ,t.j. spolu ročne max. 10 988 €

Školská jedáleň pri MŠ Žabokreky

225 € ,t.j. spolu ročne max. 9450 €

Žiak centra volného času zriadeného
mimo územia obce

50 €

§2
Dodatok č.4 k VZN bol schválený obecným zastupiteľstvom v Žabokrekoch uznesením číslo
1/2015/4 zo dňa 26.01.2015 a nadobúda účinnosť dňa 16.02.2015.
V Žabokrekoch, dňa 27.01.2015
Ing. Zuzana Valocká
starostka obce Žabokreky

