O B E C KLIN
______________________________________________________________

Príloha č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu
č. 27/2016
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy, na žiaka školského klubu detí
a potencionálneho stravníka školskej jedálne so sídlom na
území obce Klin a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým
pobytom na území obce Klin

Návrh Prílohy č. 1 k VZN:
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 13.11.2019
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: ..............
- zverejnený na internetovej adrese obce dňa: 13.11.2019
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu Prílohy č. 1 k VZN do (vrátane): 29.11.2019
Doručené pripomienky (počet): 0
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Prílohy č. 1 k VZN uskutočnené dňa: 02.12.2012
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Prílohy č. 1 k VZN doručené poslancom dňa: 02.12.2019
Príloha č. 1 k VZN schválená Obecným zastupiteľstvom v Kline dňa 06.12.2019
pod č. uznesenia: 51/A/1/2019

Príloha č. 1 k VZN vyvesená na úradnej tabuli obce dňa: 10.12.2019
Príloha č. 1 k VZN zvesená z úradnej tabule obce dňa: 27.12.2019
Príloha č. 1 k VZN zverejnená na elektronickej úradnej tabuli obce: od ................ do ..................
Príloha č. 1 k VZN zverejnená na internetovej adrese obce dňa: 10.12.2019

VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia

Karol Revaj
starosta obce

Zmena Prílohy č. 1 k VZN č. 27/2016
Dotácia na rok 2019 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školského
klubu detí a potencionálneho stravníka školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Klin a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce od 5 do 15 rokov.

Príloha č. 1 VZN obce Klin č. 27/2016 zo dňa 15.12.2016 sa mení a dopĺňa nasledovne:
RUŠÍ SA:
Dotácia na mzdy
a prevádzku
na 1 žiaka v Eur

Počet detí

2.311,73 €

108

249.667,00

Školský klub detí

489,01 €

58

28.363,00

Školská jedáleň

262,37 €

325

85.272,00
Rozpočet na
rok v Eur

Kategória škôl a školských
zariadení
Materská škola

Kategória škôl a školských zariadení

Rozpočet na
rok v Eur

Základná škola s materskou školou – záujmové vzdelávanie

5.040,00

SPOLU :

368.342,00

A NAHRÁDZA JU:
Dotácia na mzdy
a prevádzku
na 1 žiaka v Eur

Počet detí

2.320,62 €

108

250.628,00

Školský klub detí

489,01 €

58

28.363,00

Školská jedáleň

283,54 €

325

92.152,00
Rozpočet na
rok v Eur

Kategória škôl a školských
zariadení
Materská škola

Kategória škôl a školských zariadení

Rozpočet na
rok v Eur

Základná škola s materskou školou – záujmové vzdelávanie

5.040,00

SPOLU :

376.183,00

V Kline dňa 06.12.2019
Zmena Prílohy č. 1 tohto nariadenia bola schválená obecným zastupiteľstvom v Kline dňa
06.12.2019 uznesením OZ č. 51/A/1/2019 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia.
Týmto sa ruší príloha č. 1 k VZN 27/2016 prijatá OZ dňa 04.09.2019.

Karol Revaj
starosta obce

