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Dodatok č. 3 k VZN nadobudne účinnosť dňa:   

 

 

Obec Klčov v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

právnych predpisov, § 6 ods. 12 písm. b), c) zákona č. 596/2003 Z. z. 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 tento  

 

Dodatok č. 3 k 

Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2020 obce Klčov 

 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 

materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi 

alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby.  

 

Čl. 1 

Príloha č. 1 sa nahrádza v plnom rozsahu nasledovne:  

          

Zariadenie 
Počet 

zapísaných 
žiakov 

koef. 
Prepočítaný 

počet 
%  

dotácia 
na žiaka  

Dotácia 
na 

zariadenie 

Základná 
umelecká škola 

forma 
vyučovania 

individuálna 265 14,7 3895,5 91,00 1223,56 324 243 

skupinová 29 4,8 139,20 91,00 399,53 11 586 

Materská škola 35 27,3 955,5 91,00 2272,33 79 532 

Školský klub detí pri ZŠ a ZŠI 2/ 32 6 192 91,00 499,41 15 981 

Potenciálni stravníci 100 1,8 180 91,00 149,82 14 982 

Spolu 461   5362,20     446 324 

 

Čl. 2 

Tento Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

schválilo Obecné zastupiteľstvo v Klčove dňa ..................... uznesením č. ..................... 

a nadobúda účinnosť dňom ............................. 

        

    

 

                                                                                       v. r. Ing. Etela Dzurillová  

                                                                                                 starostka obce  


