NÁVRH
Obec Dlhé Pole v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, ďalej podľa § 6 ods. 24 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 a v súlade so zákonom č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský
zákon“) vydáva tento

DODATOK Č. 1

K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU
č. 2/2019
Obce DLHÉ POLE
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v školských
zariadeniach so sídlom na území obce Dlhé Pole na príslušný
kalendárny rok
Článok 1
Vo VZN č. 2/2019 sa vypúšťa § 3 Dotácie na jeden výkonový ukazovateľ (dieťa, žiaka) na
kalendárny rok 2019 v znení :
1. Obec Dlhé Pole určuje nasledovnú ročnú výšku dotácie na mzdy a prevádzku na jeden
výkonový ukazovateľ:
Normatív pre školy
a školské zariadenia na
1 dieťa/1 žiaka

Celková dotácia

3 539,37 €

134 496 €

Žiak školského klubu detí

535,70 €

28 392 €

Potenciálny stravník - žiak základnej
školy

253,50 €

Kategória
zariadenia

školy,

školského

Dieťa materskej školy

Žiak centra voľného času

23,50 €

47 412 €
4 000 €

NÁVRH
a nahrádza sa novým: § 3 Dotácie na jeden výkonový ukazovateľ (dieťa, žiaka) na
kalendárny rok 2020
1. Obec Dlhé Pole určuje nasledovnú ročnú výšku dotácie na mzdy a prevádzku na jeden
výkonový ukazovateľ:
Kategória
zariadenia

školy,

školského

Dieťa materskej školy

Normatív pre školy
a školské zariadenia na
1 dieťa/1 žiaka

Celková dotácia

3 256,9 €

159 588 €

Žiak školského klubu detí

610,78 €

36 036 €

Potenciálny stravník - žiak základnej
školy

376,68 €

Žiak centra voľného času

23,50 €

61 776 €
4 000 €

Ostatné ustanovenia VZN č.2/2019 ostávajú nezmenené.

Článok 2
(1) Návrh tohto Dodatku č. 1 k VZN 2/2019 bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli v
obci Dlhé Pole dňa 24.2.2020.
(2) Obecné zastupiteľstvo obce Dlhé Pole sa uznieslo na tomto Dodatku č. 1 k VZN č.2/2019
dňa .................................................
(3) Tento Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 bol vyhlásený vyvesením na úradnej tabuli v obci
Dlhé Pole dňa .............................................
(4) Toto VZN nadobúda účinnosť dňa ..........................

Ing. Dana Veveričíková
starostka obce

