VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
TEPLIČKA NAD VÁHOM
O URČENÍ VÝŠKY FINANČNÝCH
PROSTRIEDKOV A DOTÁCIE NA MZDY
A PREVÁDZKU NA ŢIAKA A DIEŤA
MATERSKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH
ZARIADENÍ SO SÍDLOM NA ÚZEMÍ OBCE
TEPLIČKA NAD VÁHOM

číslo

10/2016

Obecné zastupiteľstvo v Tepličke nad Váhom 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. 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, § 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 prijalo

všeobecne záväzné nariadenie
o určení výšky finančných prostriedkov a dotácie na mzdy a prevádzku na ţiaka a dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Teplička nad Váhom
§1
1) Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel pouţitia finančných prostriedkov
a dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, ţiaka základnej školy
a školských zariadení so sídlom na území obce Teplička nad Váhom, ktoré sú na základe
rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradené do siete škôl
a školských zariadení Slovenskej republiky. Týmto nariadením sa ruší Príloha č. 1
Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2015 a nahrádza sa Prílohou č. 1 Všeobecne
záväzného nariadenia obce č. 1/2016.

1)

§2
Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia obce Teplička nad Váhom č. 1/2013
zostávajú nezmenené.

§3
1) Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce počas zákonnej lehoty.
2) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Teplička nad Váhom sa uznieslo obecné
zastupiteľstvo obce Teplička nad Váhom a bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce
Teplička nad Váhom dňa
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť po zverejnení na úradnej tabuli
obce počas zákonom stanovenej lehoty.
V obci Teplička nad Váhom dňa 15.12.2016

Ing. Viliam Mrázik
starosta obce

Príloha č. 1
Finančné prostriedky a dotácia na rok 2017 na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy,
na ţiaka základnej školy a školských zariadení na území obce Teplička nad Váhom:
Kategória
škôl
a školských
zariadení

Finančné prostriedky
a dotácia na mzdy
a prevádzku na žiaka
v EUR

Materská škola

1803

Školská
jedáleň ZŠ
Školská
jedáleň ZŠŢB
Školský klub
detí ZŠ
Školský klub
detí ZŠŢB
Centrum
voľného času

Vyvesené dňa: 15.12.2016
Zvesené dňa: 1.1.2017

165
165
457
457
130

