Návrh – Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Cerová č. 2/2014
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa / žiaka
škôl a školských zariadení na území obce Cerová

Obec Cerová v zmysle §6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, §6 ods. 12 písm. c zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v platnom znení, §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
tento Dodatok č. 4/2017 k VZN Obce Cerová č. 2/2014
Čl. 1
Predmet dodatku
Tento Dodatok č. 4 mení znenie VZN č. 2/2014 nasledovne:
Čl. 3
Podrobnosti financovania
1)
Výška dotácie je určovaná počtom detí materskej školy a školských zariadení na základe
údajov v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40 – 01 k 15. septembru predchádzajúceho
kalendárneho roku, ktorý je rozhodný pre pridelenie dotácie na mzdy a prevádzku v nasledujúcom
roku, pričom výpočet dotácie pre materskú školu sa určuje počtom detí v materskej škole, pre
školskú jedáleň sa určuje počtom potenciálnych stravníkov základnej školy a počtom detí materskej
školy, výpočet dotácie pre školský klub počtom detí v školskom klube.
2)
Príloha č. 1 znie: dotácia na kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Cerová
Kategória škôl a školských zariadení
Materská škola
Školský klub detí
Zariadenie školského stravovania

Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka v €
2 030
427
270

Čl.4
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 4 schválilo Obecné zastupiteľstvo Cerová dňa
uznesením č.
2. Tento Dodatok č. 4 nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa zverejnenia
na úradnej tabuli Obce Cerová.
3. Ostatné ustanovenia VZN č. 2/2014 ostávajú nezmenené.
Dodatok č. 4 vyvesený na úradnej tabuli Obce Cerová dňa 30.11.2017
Ing. Ján Čerešník, starosta

