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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SKÝCOV č. 8/2009

  

o určení výšky dotácie na prevádzku a na mzdy na dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia na kalendárny rok 2010

  

  

            Obec Skýcov na základe ustanovení zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a čl. II ods. 2 zákona NR SR č. 179/2009 Z.z., ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ, ŠZ v znení neskorších predpisov a o
zmene a doplnení 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, ktorým sa § 6 zákona č.
596/2003 Z.z. s účinnosťou od 1. 1. 2010 dopĺňa o bod 12 písm. d), vydáva Všeobecne
záväzné nariadenie obce č. 8/2009 /ďalej len VZN/ o určení výšky dotácie na prevádzku a na
mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2010 v
zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Skýcov.

  

  

Č l á n o k    I.

  

  

a)      Ustanovenia tohto VZN sa vzťahujú na školské zariadenia, ktoré sú súčasťou Materskej
školy v Skýcov.

  

b)      Účelom VZN je určiť výšku dotácie na dieťa na rok 2010 na potenciálneho stravníka žiaka
základnej školy a dieťa materskej školy.
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Č l á n o k    II.

  

  

            Výška dotácie na prevádzku a na mzdy na dieťa na kalendárny rok 2010 je určená
nasledovne:

  

  

a)      na dieťa materskej školy vo výške          1.800,- €

  

b)      na potenciálneho stravníka – žiaka základnej školy vo výške  180,- €

  

  

Č l á n o k    III.
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a)       Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli od 30.11.2009 do 14.12.2009.

  

b)      Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Skýcove uznesením č. 229/2009 zo
dňa 16. 12. 2009.

  

c)       VZN Obce Skýcov v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov bolo zverejnené na úradnej tabuli od 16. 12. 2009 do   31
. 12. 2009 a 
nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2010. 

  

  

  

Štefan  G a h é r

  

                              starosta obce
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