OBEC NACINA VES
Dodatok č. 1

K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU
číslo 1/2015

O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE
NA PREVÁDZKU A MZDY NA DIEŤA A ŽIAKA
V MATERSKEJ ŠKOLE A ŠKOLSKEJ JEDÁLNI
v obci Nacina Ves

1/ Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2015 zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce
Nacina Ves dňa: 13.2.2017
2/ Pripomienky k návrhu Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2015 možno uplatniť do 28.2.2017, na adrese:
Obec Nacina Ves, Nacina Ves 229, 07221 alebo elektronicky na adrese: nacinaves@nacinaves.sk
3/ Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

Obec Nacina Ves v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych
predpisov, § 6 ods. 12 písm. c) 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, zákona č.
564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, nariadenia vlády č.
668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, § 7a zákona č. 597/2003 Z.z.
a § 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému
nariadeniu č. 1/20015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských
zariadení zriadených na území obce Nacina Ves.

1. V § 4 Výška dotácie sa mení bod 1/príloha č. 1/ na:
1/ Obec Nacina Ves určuje výšku dotácie na mzdy a prevádzku pre jednotlivé kategórie škôl a školských
zariadení na dieťa/žiaka takto:

Kategória škôl a
školských zariadení

MŠ
CVČ
ŠJ

Dotácia na
Dotácia pre školy
prevádzku a mzdy
a školské zariadenia
na dieťa/ žiaka v €
na rok 2017
na rok 2017
2 857,14
100 000,00
50,00
14 300,00
199,00
40 000,00

2. Tento dodatok bol schválený na zasadnutí OZ dňa 13. 03. 2017 uznesením č. 221/2017 a nadobúda
účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia.

Anton Šandor
starosta obce

