Obec Svätý Anton v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 12 písm. d) zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, § 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 v znení neskorších predpisov
v y d á va

DODATOK č. 6
k všeobecne záväznému nariadeniu obce Svätý Anton,
ktorým sa určuje výška dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení na území obce Svätý Anton

č. 23/2009
Nové znenie článku III. ods. 1) je:
1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy dieťaťa
materskej školy, školského klubu detí a zariadenia školského stravovania pre
žiakov ZŠ a deti MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Svätý Anton je
stanovená v prílohe č. 7 všeobecne záväzného nariadenia.
2) Príloha č. 6 sa ruší.

Príloha č. 7
Dotácia na rok 2015 na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Svätý Anton:
Kategória škôl a školských
zariadení

Dotácia na mzdy
a prevádzku na žiaka
v eurách

Dotácia na mzdy
a prevádzku spolu
v eurách

Materská škola

1803,347

88364,00

Školský klub detí pri ZŠ

171,747

17003,00

Zariadenia školského stravovania

118,899

11771,00

Spolu

117138,00

Účinnosť
1) Návrh Dodatku č. 6 bol zverejnený v čase od 09.01.2015 do 10. 02.2015.
2) Dodatok č. 6 k VZN č. 23/209 bol schválený obecným zastupiteľstvom vo
Svätom Antone dňa 12. 02. 2015 uznesením č. 10/2015
3) Dodatok č. 6 k VZN č. 23/2009 zo dňa 09.12.2009 nadobúda účinnosť 15.
dňom od jeho vyvesenia v úradnej tabuli po jeho schválení, t.j. dňa 03. 03.
2015.

Simona Guláková
starostka obce

