Všeobecne záväzné nariadenie obce Vyhne č. 6/2014

DOPLNOK Č. 7 K VZN Č. 6/2009 o určení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka škôl a školských
zariadení zriadených na území obce Vyhne
OBEC VYHNE

Výtlačok číslo: 1

Obec Vyhne v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 245/2008 o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) v y d á v a

doplnok č. 7 k VZN - 6/2009 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení
zriadených na území obce Vyhne
Návrh tohto doplnku všeobecne záväzného nariadenia (VZN) bol na pripomienkovanie
v zmysle §6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
24.11.2014
Zverejnený na internetovej stránke obce dňa :
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:
Dátum ukončenia pripomienkového konania:
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní OZ obce dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:

24.11.2014
24.11.2014
04.12.2014
08.12.2014
11.12.2014
12.12.2014
01.01.2015

Príloha č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území obce
Vyhne platná na rok 2015 sa mení nasledovne:

Kategória školy, školského zariadenia

Dieťa materskej školy
Dieťa materskej školy pre deti so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami vo veku do troch
rokov
Dieťa materskej školy pre deti so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami vo veku od troch
rokov
Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme
vyučovania
Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme
vyučovania

Normatív pre
obecné
školy a školské
zariadenia

Normatív pre
cirkevné a
súkromné školy
a školské
zariadenie

1593,90

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Žiak školského klubu detí

116,29

x

Žiak centra voľného času

x

x

Žiak školského strediska záujmovej činnosti

x

x

Potenciálny stravník – žiak základnej školy
Poslucháč jazykovej školy

399,79
x

Vladimír Bevelaqua
starosta obce

x
x

