VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE MAJCICHOV
č. 3/2020,
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 05/2019 o podrobnostiach
financovania a určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Majcichov na rok 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Majcichov vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, sa podľa
§ 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 predpisov, uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení
Čl. 1
Predmet úpravy
Týmto VZN sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 5/2019
o podrobnostiach financovania a určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Majcichov na rok 2020 nasledovne:
1. V článku 4, odsek 1 sa text:
Názov školy a
školského zariadenia

Počet detí
k 15.9. *

Dotácia na
jedno dieťa
v Eur

Dotácia na rok
v Eur

Materská škola

79

2 291,96

181 065

Školský klub detí

72

733,33

52 800

Školská jedáleň
(potenciálni stravníci)

218

305,90

66 686

nahrádza novým textom, ktorý znie:
Názov školy a
školského zariadenia

Počet detí
k 15.9. *

Dotácia na
jedno dieťa
v Eur

Dotácia na rok
v Eur

Materská škola

79

2 291,96

181 065

Školský klub detí

72

851,16

61 284

Školská jedáleň
(potenciálni stravníci)

218

305,90

66 686

2. Ostatné ustanovenia VZN č. 5/2019 zostávajú v platnosti tak ako boli prijaté.

Čl. 2
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Majcichove dňa 23. septembra 2020 ako uznesenie č. 37/2020.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia.

Ing. Tibor Marek, v.r.
starosta obce Majcichov
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