Všeobecne záväzné nariadenie

___________ ____ Číslo: VZN- 1/2017

Obec Čaňa
v súlade s čl. 68 Ústavy SR, v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 6 ods. 12 písm. c) zákona SNR
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Čaňa č. 1/2017
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čaňa č. 7/2013 o poskytovaní
finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy,
na dieťa materskej školy alebo dieťa školského zariadenia, na záujmové vzdelávanie detí
s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času a poskytovaní finančných
prostriedkov na stravovanie žiakov

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN)
Vyvesené na úradnej tabuli:
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:
Dátum ukončenia pripomienkového konania:
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:

09.02.2017
09.02.2017
19.02.2017
20.02.2017

Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa:

24.02.2017

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:

27.02.2017

VZN nadobúda účinnosť dňom:

13.03.2017

Michal Rečka
starosta obce
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Obecné zastupiteľstvo v Čani v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 6 ods. 12 písm. c)
zákona SNR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení:
Čl. 1.
Predmet zmeny
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čaňa č. 7/2013 o poskytovaní finančných prostriedkov určených
na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy alebo dieťa
školského zariadenia, na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách
voľného času a poskytovaní finančných prostriedkov na stravovanie žiakov v znení Všeobecne
záväzného nariadenia Obce Čaňa č. 1/2016 sa mení takto:
Príloha č. 1 k VZN č. 7/2013
Dotácia na mzdy a prevádzku na kalendárny rok ( v € )
Tabuľka I

Druh školy, školského
zariadenia

Priemerná suma na mzdy a
Výška dotácie na mzdy a
prevádzku na žiaka základnej prevádzku na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa
umeleckej školy, dieťa
materskej školy, žiaka
materskej školy, žiaka
školského zariadenia v
školského zariadenia
zriaďovateľskej
súkromného
pôsobnosti obce
zriaďovateľa
Stĺpec a
K0*KoefNV668 (v €)

Základná umelecká škola –
individuálna forma
Základná umelecká škola skupinová forma

0

Stĺpec c
(v €)

573,30

0

187,20

1.209,94

1.064,70

Školský klub detí

70,91

0

Centrum voľného času

48,75

42,90

Materská škola

Tabuľka II.
Druh školského
zariadenia
zariadenia školského
stravovania pre žiakov
základných škôl a pre deti
materských škôl
Na jedno dieťa

Priemerná suma na mzdy a
prevádzku na jedno jedlo* –
jedno prepočítané dieťa*
v zariadení školského
stravovania v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce

Výška dotácie na mzdy a
prevádzku na jedno jedlo* –
jedno prepočítané dieťa* v
zariadení školského
stravovania súkromného
zriaďovateľa

Stĺpec a
K0*KoefNV668 (v €)

Stĺpec c
(v €)

79,77

0

Výška dotácie na kalendárny rok na žiaka cirkevnej ZUŠ, žiaka súkromnej ZUŠ, poslucháča cirkevnej JŠ, poslucháča
súkromnej JŠ, dieťa cirkevného ŠZ a dieťa súkromného ŠZ je 100% (88%) sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka,
poslucháča školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce; v cirkevných zariadeniach školského
stravovania a v súkromných zariadeniach školského stravovania je 100% (88%) sumy určenej na mzdy a prevádzku na 1
hlavné a doplnkové jedlo v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Čl. 2
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2013 o poskytovaní finančných
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej
školy alebo dieťa školského zariadenia, na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území
obce v centrách voľného času a poskytovaní finančných prostriedkov na stravovanie žiakov ostávajú
nezmenené.
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Čani uznesením
č. 250 zo dňa 24.2.2017.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli
obce.

Michal Rečka
starosta obce

