Dodatok číslo 5
k VZN číslo 2/2013
o financovaní materskej školy a školských zariadení
so sídlom na území Obce Jelšovce
Obec Jelšovce v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods.2 a 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,
vydáva dodatok č. 5 k všeobecne záväznému nariadeniu, ktorým sa určuje výška
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení na
území Obce Jelšovce

Dodatok č. 5
k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Jelšovce číslo 2/2013 o financovaní
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Jelšovce, ktorým
sa mení príloha č. 1 nasledovne:

Príloha č.1
Výška finančných prostriedkov na rok 2018 na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti Obce Jelšovce

Škola
Školské zariadenie

Príspevok na
dieťa/rok

Výška
ročného príspevku

Počet
detí/žiakov

na činnosť materskej školy

2.462,23 EUR

51.707,00 EUR

21

na činnosť školského klubu

748,41 EUR

8.981,00 EUR

20

na stravovanie v šk. jedálni

376,39 EUR

15.432,00 EUR

41

Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto dodatku VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke
obce (www.jelsovce.sk) v lehote uvedenej v ust. § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
2. Dodatok č. 5 k VZN nadobúda platnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom v
Jelšovciach a účinnosť dňom 01.01.2018 . Po vyvesení na úradnej tabuli po dobu 15
dní bude toto VZN prístupné na Obecnom úrade v Jelšovciach.
3. Obecné zastupiteľstvo v Jelšovciach prerokovalo tento návrh dodatku k VZN na 27.
zasadnutí dňa 23.03.2018 a schválilo ho uznesením č. 239/2018.

Zrušovacie ustanovenia
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto uznesenia stráca platnosť Príloh č. 1 schválená OZ
Jelšovce dňa 01.06.2017 a do platnosti vstupuje Príloha č. 1 schválená OZ Jelšovce
dňa 23.03.2018.

.

Ladislav Hroššo
starosta obce

Návrh dodatku VZN zverejnený:

na úradnej tabuli : 07.03.2018
na internetovej stránke obce : 07.03.2018

Návrh dodatku VZN zvesený:

23.03.2018

Dodatok číslo 5 k VZN 2/2013 schválený OZ uznesením číslo 239/2018 zo dňa 23.03.2018

