OBEC ČIERNY BALOG

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2011,
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:
Zverejnené na internetovej stránke obce dňa:
Zvesené z úradnej tabule obce dňa:

30.11.2011
30.11.2011

Ing. František Budovec
starosta obce

1

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. 7/2011, 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

§1
Predmet úpravy
1) Týmto všeobecne záväzným nariadením sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce
(ďalej len VZN) Čierny Balog č. 10/2009 v znení VZN č. 1/2011 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) Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka–stravníka pre Zariadenie školského stravovania
pri Základnej škole Čierny Balog – Jánošovka 511/2 uvedená v Prílohe č. 1 VZN č.
10/2009 v znení VZN č. 1/2011 sa z pôvodnej hodnoty 185 eur mení na novú hodnotu
216 eur.
§2
Záverečné ustanovenia
1) Ostatné ustanovenia VZN č. 10/2009 v znení VZN č. 1/2011 zostávajú nezmenené
a v platnosti.
2) Starosta obce sa splnomocňuje vydať VZN č. 10/2009 v úplnom znení.
3) Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Čiernom Balogu uznesením číslo
114/2011zo dňa 24. novembra 2011.
4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na
úradnej tabuli.

V Čiernom Balogu dňa 30. novembra 2011

Ing. František Budovec
starosta obce
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