VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Ducovom, dňa 11.12.2013 pod. č. 131
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Ducové dňa: 16.12.2013
VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2014

D O D A T O K č. 1
k VZN č. 1/2013
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa MŠ na území Obce Ducové
na rok 2013

Obecné zastupiteľstvo obce Ducové vo veciach územnej samosprávy v zmysle §6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, §6 ods.
2 a 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, §7a
zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov, §19 zákona 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
tomto:
DODATKU č. 1
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2013
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
so sídlom na území Obce Ducové
Obecné zastupiteľstvo v Ducovom podľa §6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva tento Dodatok č. 1 k VZN, ktorým sa VZN č.
1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a ŠJ so sídlom na území
obce Ducové mení a dopĺňa takto:
1. Mení sa Čl. 3 ods. 1
Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školská jedáleň v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je nasledovne:
Kategória školy a školského
zariadení

Materská škola Ducové
Školská jedáleň pri MŠ

Dotácia na mzdy a
prevádzku na žiaka v eurách

1622,00 €
-

Dotácia na jedno vydané
hlavné jedlo/ doplnkové
jedlo
2,25 €/ 0,81 €

2. Na tomto Dodatku č. 1 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Ducové dňa
11.12.2013, uznesenie č. 131. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2014.

Mária KOLÁRIKOVÁ
starostka obce
Odporúčanie:
-

obec môže určiť výšku dotácie na dieťa v materskej škole v závislosti od objemu finančných zdrojov
obce a na základe preukázateľných potrieb ( rozpočtu) školy a školského zariadenia,
obec môže určiť výšku dotácie na dieťa v materskej škole a školského zariadenia v závislosti od
objemu finančných prostriedkov poukázaných z výnosu dane z príjmov fyzických osôb.
V Ducovom, dňa 11.12.2013

