OBEC ŠURIANKY

DODATOK 1
K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU Č. 02/2021

URČENIE VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY
MATERSKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA
V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE ŠURIANKY
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE ŠURIANKY
DODATOK č. 1 k VZN č.02/2021
Schválené: 15. 12. 2021

Platné od: 01.01. 2022

O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY MATERSKEJ ŠKOLY
A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE ŠURIANKY
Obecné zastupiteľstvo v Šuriankach na základe samosprávnej pôsobnosti podľa č. 68 Ústavy SR a podľa ust.
§ 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 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 niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 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 v zmysle § 5 ods. 4 všeobecne
záväzného nariadenia obce Šurianky č. 02/2021 sa uznieslo na tomto dodatku všeobecne záväzného
nariadenia obce Šurianky (ďalej len ako skratka „VZN“).

§1
Predmet dodatku

1.

Týmto dodatkom sa mení VZN č. 02/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy
a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šurianky takto:
Príloha č. 1 k VZN č. 02/2021
Dotácia na rok 2022 na prevádzku a mzdy materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Šurianky tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN.
Škola
a školské zariadenie

2.

Výška dotácie
podľa § 3 tohto VZN

Materská škola Šurianky 81

63 324 Eur

Zariadenie školského
stravovania pri MŠ Šurianky 81

20 360 Eur

Ostatné ustanovenia VZN ostávajú nezmenené.

§2
Záverečné ustanovenia

1.

V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh
tohto Dodatku VZN zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce dňa 1. decembra
2021.
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2.

Obecné zastupiteľstvo v Šuriankach sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa 15. decembra 2021
uznesením č. XX/XXXX a toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa vyvesenia nariadenia
na úradnej tabuli obce po jeho prijatí Obecným zastupiteľstvom, t. j. 1. 1. 2022.

Schválené znenie VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa XXXXX.

PaedDr. Marek Peňaško
starosta obce
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