Dodatok č. 2
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 39/2012
Obce Smolník
o podmienkach a spôsobe financovania materských škôl a školských zariadení na území
obce Smolník a v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Smolník
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolník podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) 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 a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
uznieslo na vydaní tohto Dodatku č. 2 k VZN č. 39/2012.
Všeobecne záväzné nariadenie sa mení nasledovne:
1. Príloha č. 1 k VZN č. 39/2012 schválená na rok 2013 pod názvom výška finančných
prostriedkov na rok 2013 na prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Smolník
2. Nahrádza sa v plnom rozsahu Prílohou č. 1 k VZN č. 39/2012 na rok 2017 pod
názvom :
Príloha č. 1 k VZN č. 39/2012 schválená na rok 2017 pod názvom výška finančných
prostriedkov na rok 2017 na prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Smolník.
Záverečné ustanovenia
1) Obecné zastupiteľstvo Obce Smolník sa na tomto Dodatku č. 2 k VZN č. 39/2012
Obce Smolník uznieslo dňa 31.3.2017 uznesením č. 06/2017
2) Tento Dodatok č. 2 k VZN nadobúda účinnosť 25.4.2017
V Smolníku, 6.4. 2017

Radoslav Dlugoš v.r.
starosta obce
Vyvesené dňa : 1.4.2017
Zvesené dňa:

Príloha č. 1
Výška finančných prostriedkov na rok 2017 na prevádzku a mzdy na žiaka materskej
školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Smolník

Kategória škôl a školských zariadení

Finančné prostriedky na
mzdy a prevádzku
v eurách/mes.

Materská škola
16 detí 16x(27,3+6,5)x78,87=42 653,00 €
Školský klub detí

3 554,41

1104,20
105 detí 105x1,6x78,87= 13 250,00
Zariadenie školského stravovania pri
ZŠ s MŠ

1431,50

121 detí 121x1,8x78,87=17 177,89
Centrum voľného času
(do 31.12.2012 Školské stredisko záujmovej
činnosti, zák. č. 245/2008 Z. z. §115)

78,87

Stav žiakov a detí k 15.9.
105 ZŠ
16 MŠ

Radoslav Dlugoš v.r.
starosta obce

1) Obecné zastupiteľstvo Obce Smolník sa na tomto Dodatku č. 2 k VZN č. 39/2012
Obce Smolník uznieslo dňa 31.03.2017 uznesením č. 06/2017.

