OBEC ČIERNY BALOG

Obecné zastupiteľstvo obce Čierny Balog 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. 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

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011,
ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie
č. 10/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
materským školám a školským zariadeniam so sídlom
na území obce Čierny Balog

Všeobecne záväzné nariadenie bolo:
Zverejnené na úradnej tabuli obce dňa:
Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:
Zvesený z úradnej tabule obce dňa:

05.05.2011
05.05.2011

Ing. František Budovec
starosta obce
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§1
Predmet úpravy
1) Týmto všeobecne záväzným nariadením sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce
(ďalej len VZN) Čierny Balog č. 10/2009 o určení výšku a účel použitia dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území
obce Čierny Balog, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR
zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej
republiky.
2) V § 3 sa ods. 1 dopĺňa na konci nasledovne: „Výška dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a školských zariadení sa každoročne prehodnocuje ku koncu
kalendárneho roka spolu s prípravou rozpočtu obce. Pokým nedôjde k zmene tohto
VZN, použije sa postup určenia výšky dotácie podľa tohto nariadenia na každý
kalendárny rok. “
3) Príloha č. 1 k VZN č. 10/2009 sa nahrádza novou prílohou č. 1, ktorá je súčasťou tohto
nariadenia.
§2
Záverečné ustanovenia
1) Ostatné ustanovenia VZN č. 10/2009 zostávajú nezmenené a v platnosti.
2) Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Čiernom Balogu uznesením číslo
49/2011 zo dňa 28. apríla 2011.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na
úradnej tabuli.
V Čiernom Balogu dňa 5. mája 2011
Ing. František Budovec
starosta obce

Príloha č. 1 k VZN č. 1/2011
Dotácia na rok 2011 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čierny Balog

Kategória škôl a školských zariadení
Materská škola
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ
Čierny Balog – Jánošovka 510/2
Zariadenie školského stravovania – ul.
Hlavná 249/50, ul. Družstevná 1702/8
a ul. Bexeľ 1266/28
Školský klub detí

Dotácia na mzdy a prevádzku na
žiaka/dieťa/stravníka
v eurách
- dieťa do veku 3 rokov: 3000
- dieťa vo veku od 3 rokov: 1570
185
240
558
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