OBEC SPIŠSKÝ ŠTVRTOK
Všeobecne záväzné nariadenie
(VZN)

Výtlačok číslo: 1/2

Číslo nariadenia:

1/2020

ktorým sa mení a dopĺňa VZN 7/2017 o financovaní základných umeleckých škôl,
jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení z rozpočtu obce Spišský
Štvrtok.

Návrh VZN vyvesený / zvesený na úradnej tabuli a webe obce dňa:
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (vrátane):
Doručené pripomienky (počet) :

03.01.2020 / 20.01.2020
13.01.2020
1

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:

13.01.2020

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:

15.01.2020

Dátum schválenia VZN

Číslo uznesenia

Dátum vyvesenia / zvesenia
na úradnej tabuli a
na elektronickej úradnej tabuli

DÁTUM ÚČINNOSTI

20.01.2020

3/2020

21.01.2020

05.02.2020

....................................................................
Ing. Ján Greš, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok na základe ust. § 6 ods. 12 písm. c) a 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 právnych predpisov a v súlade s ust. §6 ods.1
a s ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších právnych predpisov vydáva pre územie obce Spišský Štvrtok toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SPIŠSKÝ ŠTVRTOK
č. 1/2020
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie
7/2017 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl,
školských zariadení a centier voľného času z rozpočtu obce Spišský Štvrtok.
(ďalej len „nariadenie“)
PRVÁ ČASŤ - Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2017 o financovaní základných umeleckých škôl,
jazykových škôl, materských škôl, školských zariadení a centier voľného času z rozpočtu obce
Spišský Štvrtok sa mení a dopĺňa takto:
1.

V článku I., § 2 Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce sa odsek
1 nahrádza novým znením takto:
Obec Spišský Štvrtok (ďalej aj „Obec“) rozpísala finančné prostriedky poukázané podľa
zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre školy a školské
zariadenia, ktorých zriaďovateľom je Obec Spišský Štvrtok na kalendárny rok 2020 takto:
a) na dieťa Materskej školy, Obrancov mieru 398, Spišský Štvrtok

2 766 eur

b) na dieťa / žiaka školského zariadenia:

2.

Školský klub detí pri Základnej škole v Spišskom Štvrtku

600 eur

Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň pri ZŠ v Spišskom Štvrtku

230 eur

V článku I., sa § 3 Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
cirkevného a súkromného zriaďovateľa nahrádza novým znením takto:
Ročná výška dotácie na mzdy a prevádzku na kalendárny rok 2020 pre zriaďovateľa
cirkevnej alebo súkromnej školy a školského zariadenia sa určuje takto:
 na žiaka Súkromnej základnej umeleckej školy Rosnička Art
v individuálnej forme vyučovania
v skupinovej forme vyučovania

1 241 eur
406 eur
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V článku II., sa § 5 Výška finančných prostriedkov nahrádza novým znením takto:
Obec v súlade s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov
územnej samospráve v znení neskorších predpisov rozpísala finančné prostriedky
poukázané podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov
územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov na kalendárny rok 2020 takto :
a) na každé dieťa navštevujúce centrum voľného času, ktoré je zaradené do siete škôl
a školských zariadení, ktorého zriaďovateľom je Obec Spišský Štvrtok poskytne
na kalendárny rok

102 eur

b) na každé dieťa navštevujúce centrum voľného času, ktoré je zaradené do siete škôl
a školských zariadení, ktoré je zriadené mimo územia obce Spišský Štvrtok poskytne
mesačne
8,50 eur

DRUHÁ ČASŤ - Záverečné ustanovenia
1. Doplatok finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku pre školy a školské zariadenia
podľa tohto nariadenia poskytne Obec do 10 dní po nadobudnutí jeho účinnosti.
2. Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok dňa 20. januára
2020.
3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli
obce Spišský Štvrtok.

V Spišskom Štvrtku, dňa 20. januára 2020

...................................................................
Ing. Ján Greš, starosta obce
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