Dodatok č. 4
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5 /2014
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce
Lomná
Zmena § 3

§3
Podrobnosti financovania, výška a účel dotácie
Obec financuje náklady na deti MŠ podľa počtu detí prijatých do MŠ, na činnosť ŠKD
a na stravovanie žiakov škôl podľa počtu všetkých žiakov základných škôl zriadených
na území obce podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka
1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená nasledovne:
b/ výška finančných prostriedkov pre ŠKD na žiaka je 580 €

Dopĺňa sa § 5:

Záverečné ustanovenia
(1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Lomnej.
Dodatok k VZN bol schválený na rokovaní OZ obce
Dodatok k VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Lomná
Dodatok k VZN zvesený z úradnej tabule v obci Lomná
Dodatok k VZN nadobúda účinnosť

dňa 23.05.2018
dňa 30.05.2018
dňa 14.06.2018
dňa 01.07.2018

V Lomnej 14.06.2018

Jozef Straka
Starosta obce Lomná
1)

ust. § 6 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 zmien a doplnkov

2)

§ 15 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3)

napr. ust. § 30 a 31 zákona č. 523/2004 Z. z. zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Dodatok č. 3
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5 /2014
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Lomná
Zmena § 3 Podrobnosti financovania, výška a účel dotácie.

§3
Podrobnosti financovania, výška a účel dotácie
Obec financuje náklady na deti MŠ podľa počtu detí prijatých do MŠ, na činnosť ŠKD
a na stravovanie žiakov škôl podľa počtu všetkých žiakov základných škôl zriadených na
území obce podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka
1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená nasledovne:
a) výška finančných prostriedkov na dieťa MŠ je 2 260 €
b) výška finančných prostriedkov pre ŠKD na žiaka je 480 €
c) výška finančných prostriedkov pre ZŠS na žiaka je 340 €
Dopĺňa sa § 5:

Záverečné ustanovenia
(2) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Lomnej.
Návrh dodatku k VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Lomná
Návrh dodatku k VZN zvesený z úradnej tabuli v obci Lomná
Dodatok k VZN bol schválený na rokovaní OZ obce
Dodatok k VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Lomná
Dodatok k VZN zvesený z úradnej tabule v obci Lomná
Dodatok k VZN nadobúda účinnosť

dňa 22.11.2017
dňa 14.12.2017
dňa 15.12.2016
dňa 16.12.2016
dňa
dňa 01.01.2018

V Lomnej 22.11.2017

Jozef Straka
Starosta obce Lomná
4)

ust. § 6 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 zmien a doplnkov

5)

§ 15 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

6)

napr. ust. § 30 a 31 zákona č. 523/2004 Z. z. zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy

