O B E C OSTROVANY
Obecný úrad, 082 22 Ostrovany 60
________________________________________________________
Sp. zn.: 391/2015

V Ostrovanoch 30.11.2015
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2013

o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na
úseku školstva
ZMENA A DOPLNOK na rok 2016
Návrh VZN:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 30.11.2015,
- zverejnený na internetovej adrese obce dňa 30.11.2015.

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: do(včítane) 15.12.2015.
Doručené pripomienky (počet) :
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Ostrovanoch dňa .............. pod č. ............ .
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Ostrovany dňa ...................
VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2016.

Ing. Cyril Revák v.r.
starosta obce

NÁVRH
zmeny a doplnku
VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉHO

NARIADENIA

č. 2/2013
o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na
úseku školstva
Obecné zastupiteľstvo obce Ostrovany na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm.
g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ust. § 6
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 právnych predpisov a §7 zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov mení a dopĺňa do VZN č. 2/2013 prílohu č. 1 platnú pre rok 2016 takto
Príloha č. 1
Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, dieťa v školskej
jedálni, na správu školských objektov v obci Ostrovany a na záujmové vzdelávanie v CVČ
pre rok 2016:
Škola a školské zariadenie Výška finančných
prostriedkov

Počet detí
k 15. 9. 2015

Materská škola

1719,90 €/ dieťa/rok

63

Školská jedáleň

113,40 €/dieťa/rok

63

Správa školských objektov 6 718,95 €/rok
CVČ

45,- €/dieťa/rok

-

-

§8
Záverečné ustanovenia
(1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v
Ostrovanoch.
(2) Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Ostrovanoch
uznesením číslo 43/2011 dňa 1.12.2011 a nadobúda účinnosť 1.12.2011.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2013.
(4) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušujú všetky uznesenia, ktoré odporujú
tomuto VZN.
(5) Zmenu a doplnok tohto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvom v Ostrovanoch uznesením
číslo xx/2014 dňa 12.12.2014 a nadobúda účinnosť dňom schválenia pre rok 2015.

(6) Zmenu a doplnok tohto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvom v Ostrovanoch
uznesením číslo xx/2015 dňa 15.12.2015 a nadobúda účinnosť dňom schválenia pre rok
2016.
V Ostrovanoch dňa 15.12.2015
Ing. Cyril Revák v.r.
starosta obce

