Obecné zastupiteľstvo obce Dubník vo veciach územnej samosprávy v zmysle 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 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 sa uznieslo na tomto

Všeobecne záväznom nariadení
číslo ......... o
D O D A T K U č. 4
k Všeobecnému záväznému nariadeniu č.7/2012 v znení Dodatku č.1 zo dňa 10.12.2013,
Dodatku č.2 zo dňa 4.12.2014 a Dodatku č. 3 zo dňa 10.12.2015 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka v školskom klube detí, na dieťa materskej školy a na
skutočného stravníka v školskej jedálni so sídlom na území obce DUBNÍK

§1
a)
Dodatkom č. 4 k VZN č.7/2012 sa mení výška účel dotácie v paragrafe 3 odseky
1),2),3),6) .
1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy je určená vo výške 1.956,90 EUR.

2) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka
v školskom klube detí je určená vo výške 456,78 EUR na jedného žiaka.
3) Výška dotácie na jedno hlavné jedlo na deň v školskej jedálni je určená vo výške:
- na jedno vydané hlavné jedlo je
- na jedno vydané doplnkové jedlo je

2,1098 EUR
0,4219 EUR

6) Obec určuje lehotu na predloženie údajov na základe, ktorých sa bude financovať
školskú jedáleň podľa skutočného stavu v mesiaci. Materská škola a školský klub detí
podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

b) Dodatkom č. 4 k VZN č.7/2012 sa mení termín a spôsob poskytovania dotácie v
paragrafe 4.
Obec poskytne príjemcovi podľa § 2 dotáciu mesačne ( vo výške jednej dvanástiny
z dotácie na príslušný kalendárny rok) materskej škole a školskému klubu detí .
Školskej jedálne podľa skutočného stavu. Dotácia sa poskytne najneskôr do posledného
dňa príslušného mesiaca.

§2
Ostatné paragrafy a odseky v pôvodnom Všeobecnom záväznom nariadení č.7/2012
ostávajú nezmenené.

§3
1) Návrh Dodatku č. 4 k VZN č.7/2012 bol zverejnený na úradnej tabuli a na
internetovej stránke pred jeho schválením na pripomienkovanie od 14.11.2016
do......
2) Tento Dodatok č.4 k VZN č.7/2012 bol schválený obecným zastupiteľstvom
v Dubníku uznesením číslo ............... Po jeho schválení bolo zverejnené na
úradnej tabuli a na internetovej stránke obce od .................do 31.12.2016.
3) Tento Dodatok č.4 k VZN č.7/2012 nadobúda účinnosť o 01.01.2017.
V Dubníku dňa 14.11.2016

Ing. Jozef O s t r o d i c k ý
starosta obce

