OBEC

HLADOVKA

Návrh
Všeobecné záväzné nariadenie obce Hladovka č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné
záväzné nariadenie obce Hladovka č. 2/2009
o výške dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení na území obce
Hladovka

V Hladovke dňa 13.12.2019

PhDr. Marián Brnušák
starosta obce

Obec Hladovka v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 a
§ 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 24 zákona 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v y d á v a s účinnosťou od 1.1.2021.

Všeobecného záväzného nariadeniu obce Hladovka č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecné záväzné nariadenie obce Hladovka č. 2/2009
o výške dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení na území obce
Hladovka
ČLÁNOK 1
Predmet
Týmto sa ruší článok 3 a nahradzuje nasledovne:
Článok 3
1) Obec Hladovka určuje nasledovnú ročnú výšku dotácie na mzdy a prevádzku na jeden výkonový
ukazovateľ:
Výkonový ukazovateľ
- Dieťa materskej školy
- žiak školského klubu detí
- Potenciálny stravník - žiak základnej školy

Výkonový
ukazovateľ

Ročná výška dotácie na mzdy a prevádzku
2 047,72 Eur
450,00 Eur
129,72 Eur

Ročná výška dotácie v
€

Deti v Materskej
škole
Potenciálny
stravník - žiak ZŠ
Školský klub
Spolu

2047

Počet deti
k 15.09.2020
46

Celková výška
dotácie na rok 2020 v
€
94 162

252
120
424,90

30 240
20

8 400
132 900

(1) Toto nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo dňa .............uznesením číslo ........... a
vstupuje do platnosti a účinnosti dňa 01.01.2021.
V Hladovke dňa ...........................
Návrh bol na úradnej tabuli obce Hladovka a internetovej adrese obce ocuhladovka@orava.sk
Vyvesený dňa 27.11.2020

Zvesený dňa .........................

Dňom vyvesenia začala plynúť lehota, trvajúca od 27.11.2018 do 11.12.2020, počas ktorej môžu
fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia: v písomnej forme na adrese

Obec Hladovka, Hladovka 45, 027 13 Hladovka, resp. e-mailom na adrese ocuhladovka@orava.sk
alebo -ústne do zápisnice, v úradných hodinách na Obci Hladovka, Hladovka 45, 027 13 Hladovka.
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to
doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé,
kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä
vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

PhDr. Marián Brnušák
starosta obce

