Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Krupá 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. 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 vydáva:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
(ĎALEJ LEN VZN)
Č. 4/2018
ktorým sa mení VZN č.4/2013 o financovaní materskej školy a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolná Krupá
a o financovaní záujmových aktivít detí

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Dolná Krupá dňa :
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Čl.1
Predmet úpravy
1) Týmto Všeobecným záväzným nariadením sa mení článok 7, bod 6 VZN č.4/2013 a
Príloha č.1 k VZN č. 4/2013 z dôvodu zvýšenia rozpočtu základnej školy s materskou
školou na úseku originálnych kompetencií o 7 890 €.
2) Článok 7, bod 6 má nasledujúce upravené znenie:
Obec Dolná Krupá na základe žiadosti právnických subjektov, ktoré majú sídlo na jej
území a pracujú na jej území s deťmi od 5 do 15 rokov na úseku športových, kultúrnych,
spoločensko-vzdelávacích a iných voľnočasových aktivít poskytne dotáciu v súlade s
VZN č. 4/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Dolná Krupá.
O konkrétnej výške dotácie rozhodne obecné zastupiteľstvo uznesením.

Príloha č.1 k VZN č.4/2013
Dotácia na rok 2018 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Kategória škôl a školských
zariadení
Základná škola s materskou
školou -materská škola ,
Školská 439/12, Dolná Krupá
Školský klub detí
ako súčasť ZŠ s MŠ, Školská
439/12, Dolná Krupá
Školská jedáleň ako súčasť
ZŠ s MŠ, Školská 439/12,
Dolná Krupá

Dotácia na mzdy
a prevádzku na žiaka
v eurách

2096,12

147,78

297,10
Čl. 2
Záverečné ustanovenia

1) Ostatné články VZN č.4/2013 a príloha č.2 zostávajú bez zmien.
2) Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Dolnej Krupej dňa 6.11.2018
3) Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č. 2/2018 schválené 14.12.2017.
4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 22.11.2018

V Dolnej Krupej, 22.10.2018
Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

