DODATOK č. 2
k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Smižany
č. 100/2012
o určení výšky finančných prostriedkov a dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na
území obce Smižany
Obecné zastupiteľstvo obce Smižany 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. c) 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, zákona č. 597/2003 Z.z.
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, § 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 a mení
Dodatkom č. 2 Všeobecne záväzné nariadenie obce Smižany č.100/2012 o určení výšky
finančných prostriedkov a dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Smižany (ďalej len VZN č.
100/2012) a jeho Dodatok č.1 takto:

1.

V Článku 3 Výška a účel pridelených finančných prostriedkov a dotácie ruší sa
bod 6) a bod 7).

2.

V Prílohe č. 1 k VZN č. 100/2012 sa mení znenie v zmysle prílohy tohto Dodatku.

3.

Článok 5 Záverečné ustanovenia sa dopĺňa o bod 5)a 6), ktoré znejú:
5) Dodatok č.2 k VZN č. 100/2012 bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva
v Smižanoch dňa 12.12.2013 uznesením číslo 434/31/2013.
6) Dodatok č.2 k VZN č. 100/2012 nadobúda účinnosť dňa 1.1.2014.

Smižany 12.12.2013
Ing. Michal Kotrady
starosta obce
Vyvesené na úradnej tabuli: 19.12.2013
Zvesené:
30.12.2013
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Príloha č. 1 k VZN č. 100/2012

Výška finančných prostriedkov na rok 2014 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy
a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce:

Kategória škôl a školských zariadení

Počet žiakov na
Finančné prostriedky na mzdy
účely stanovenia
a prevádzku na žiaka v eurách
dotácie

Základná umelecká škola
- individuálna forma
- skupinová forma

232
299

790
477

Materská škola na Ružovej ul.

105

1 642,55

Materská škola na Komenského ul.

43

1 303,18

Materská škola na Zelenej ul.

64

1 910,36

Školský klub detí,
ZŠ, Komenského ul.

666

Centrum voľného času,
ZŠ, Komenského ul.

618

Zariadenie školského stravovania,
ZŠ, Komenského ul.

624

Zariadenie školského stravovania,
MŠ, Ružová ul.

105

Zariadenie školského stravovania,
MŠ, Zelená ul.

149

93,84
46,57
121,12
255,50
233,57

Príloha č. 2k VZN č. 100/2012

Dotácia na rok 2014 na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti cirkvi:
Kategória škôl a školských zariadení

Počet žiakov na
Dotácia na mzdy a prevádzku
účely stanovenia
na žiaka v eurách
dotácie

Školský klub detí
ZŠ Povýšenia sv. Kríža

253

70,28

Centrum voľného času,
ZŠ Povýšenia sv. Kríža

228

75,60

Zariadenie školského stravovania,
ZŠ Povýšenia sv. Kríža

253

110,88
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