
                                                                        Návrh
                                                                        

                                                                     Dodatok č.1

K všeobecne záväznému nariadeniu č.1/2020  NŠZ o určení výšky dotácie na prevádzku a
mzdy  na   žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území obce  Stanča, ktoré bolo schválené obecným
zastupiteľstvom obce Stanča dňa 29.12.2020

  

     Obecné  zastupiteľstvo obce Stanča 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. d) zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o  zmene  a
doplnení  neskorších  predpisov , §19 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových  pravidlách  verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších  a  §7  zákona  č.583/2004
Z.z. o  rozpočtových pravidlách územnej  územnej  samosprávy a  o  zmene  a  doplnení  niektorých
zákonov  v znení neskorších predpisov 

                                                                 mení  a dopĺňa 

     Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2020 NŠZ obce Stanča o určení dotácie na prevádzku a mzdy
na žiada  základnej  umeleckej školy , poslucháča  jazykovej  školy  a dieťa materskej školy a
školských zariadení so sídlom v obci Stanča.

     Príloha č.1  k VZN č.1/2020 NŠZ   o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
materskej školy a školských zariadení v územnej pôsobnosti obce Stanča, ktorých zriaďovateľom je
štátom  uznaná  cirkev  alebo  náboženská  spoločnosť,  pre  rok  2021  za  mesiac  november,
december ,2021 sa mení takto : 

Kategória škôl a školských zariadení Dotácia na mzdy prevádzku na žiaka v eurách

Školský klub detí pri cirkevnej základnej škole s
materskou školou sv. Michala Archanjela Stanča

 189,42 

Cirkevná materská škola sv. Michala Archanjela
Stanča

 3.460,00 

Školská jedáleň pri cirkevnej základnej škole s 
materskou školou sv. Michala Archanjela Stanča

 63,14 

     Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Všeobecne záväzného nariadenia obce Stanča č.1/2020
NŠZ o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča
jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Stanča,
schváleného  obecným zastupiteľstvom 29.12.2021.
  



 Dodatok č.1 k VZN č.1/2020 NŠZ bol  schválený OZ  obce   Stanča  dňa ……………...  
Uznesením č. ……/2021    a nadobúda   účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia .  
                  

     V Stanči dňa  …………...                                           
                                                                                                       Ján   Hančin

                                                                                                       starosta obce

      
           

       Vyvesené   :    01.10.2021                                                    Zvesené      : 

       Vyvesené   :                                                                          Zvesené     :  


