OBEC ZVOLENSKÁ SLATINA

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2019
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy, žiaka základnej umeleckej školy a dieťa školského zariadenia
na území obce Zvolenská Slatina

Návrh VZN:
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 05. 06. 2020
- zverejnený na internetovej adrese obce dňa: 05. 06. 2020
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane): 15. 06. 2020
Doručenie pripomienky (počet): 0
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 16. 06. 2020
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: 17. 06. 2020
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom vo Zvolenskej Slatine
dňa 22. 06. 2020 uzn. č.: 156/2020
Vyvesené: 23. 06. 2020
Účinné: 07. 07. 2020
Zvesené:

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2019
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy,
žiaka základnej umeleckej školy a dieťa školského zariadenia
na území obce Zvolenská Slatina
Obecné zastupiteľstvo obce Zvolenská Slatina vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a §
6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení
neskorších predpisov sa uznieslo na tomto:
Dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2019 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a dieťa
školského zariadenia na území obce Zvolenská Slatina (ďalej len Dodatok č. 1)
§1
Predmet úpravy
Dodatok č. 1 upravuje opatrenia obce Zvolenská Slatina prijaté z dôvodu výpadku výnosu
z dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 v dôsledku krízovej situácie vyvolanej šírením
koronavírusu na území Slovenskej republiky vyhlásenej Vládou SR dňa 12.3.2020 (ďalej len
krízová situácia).
§2
Zmeny a doplnky nariadenia
Doplnenie § 3 ods. 5
5) Prijímateľ dotácie podľa § 2 písm. a) je oprávnený v čase do 31.12.2020 vykonať presun
nevyčerpaných finančných prostriedkov určených na prevádzku a na mzdy Centra voľného
času Základnej školy s materskou školou T. Vansovej na dofinancovanie výdavkov na
prevádzku a mzdy iného školského zariadenia, ktoré je súčasťou rozpočtovej organizácie
Základná škola s materskou školou T. Vansovej (materská škola, školský klub, školská
jedáleň).

Zmena Prílohy č. 1 k VZN č. 5/2019
Dotácia na rok 2020 o určení dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení
zriadených na území obce Zvolenská Slatina

Dieťa, žiak podľa kategórie školy, školského
zariadenia

Ročná výška dotácie na
prevádzku a mzdy v €

Dieťa materskej školy (Základná škola s materskou
školou T. Vansovej)

2 064,00 €

Dieťa školského klubu detí školy (Základná škola s
materskou školu T. Vansovej

720,80 €

Stravník v školskej jedálni (Základná škola s
materskou školou T. Vansovej - dieťa materskej školy
a dieťa základnej školy

280,80 €

Dieťa centra voľného času (Základná škola s
materskou školou T. Vansovej)

79,39 €

Dieťa centra voľného času (Súkromné centrum
voľného času Heuréka Zvolenská Slatina)

69,86 €

Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme
vyučovania (Súkromná základná umelecká škola
Heuréka Zvolenská Slatina)

970,51 €

Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme
vyučovania (Súkromná základná umelecká škola
Heuréka Zvolenská Slatina)

316,90 €

1) Dňom účinnosti tohto Dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na
území obce Zvolenská Slatina sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2019 zo dňa 16.12.2020
2) Tento dodatok č. 1 VZN č. 5/2019 bol schválený obecným zastupiteľstvom vo Zvolenskej
Slatine uznesením číslo 156/2020 zo dňa 22. 06. 2020.
3) Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť 1. augusta 2020.
Vo Zvolenskej Slatine, dňa 23. 06. 2020
Vyvesené dňa: 23. 06. 2020

Ing. Mária Klimentová
starostka obce

Príloha č. 2 k Dodatku č. 1 VZN č. 5/2019 o určení dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení zriadených na území obce Zvolenská
Slatina
Vyúčtovanie finančnej dotácie poskytnutej z rozpočtu Obce Zvolenská Slatina

Zriaďovateľ:
Sídlo:
IČO:

Číslo
dokladu

Dátum

Mzdy

odvody

Výdavky z dotácie Obce Zvolenská Slatina
učebné
energie
nájomné
pomôcky
údržba

Spolu

ostatné*

spolu
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

spôsob
úhrady

Vysvetlivky: ostatné výdavky uveďte v poznámke

*

Vyhotovil: (meno, priezvisko, podpis)
Dátum:

Schválil (meno, priezvisko, podpis štatutárneho
zástupcu):

Poznámka*

