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....................................................................
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. 5/2014
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 1/2014 o financovaní základných
umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení z rozpočtu
obce Spišský Štvrtok (ďalej len „VZN “).
PRVÁ ČASŤ - Predmet úpravy
Týmto VZN sa mení a dopĺňa Príloha 1 k VZN 1/2014 o financovaní základných
umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení z rozpočtu obce
Spišský Štvrtok takto:
Príloha 1 k VZN 1/2014
I.

Výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa / žiaka v členení
podľa typu zriaďovateľa na rok 2015.
Výška príspevku na mzdy a prevádzku
na dieťa / žiaka /rok
v€

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Spišský Štvrtok
Materská škola, Obrancov mieru 298, Spišský Štvrtok

1 281,159

Školský klub detí pri Základnej škole v Spišskom Štvrtku

205,422

Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň pri Základnej
škole v Spišskom Štvrtku

541,667

Centrum voľného času pri Základnej škole v Spišskom
Štvrtku (od 5 do 15 rokov veku)

50,00

II. Výška finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí mimo územia obce
Spišský Štvrtok.
Na jedno dieťa, ktoré je žiakom CVČ sa pre rok 2015 stanovuje príspevok vo výške 3,70 € /
mesiac.

DRUHÁ ČASŤ - Záverečné ustanovenia
1.

Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Spišský Štvrtok dňa
8. decembra 2014 uznesením číslo 69/2014.

2.

VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

V Spišskom Štvrtku, dňa 8. decembra 2014

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