Návrh!
Doplnok č. 2 k VZN č. 01/2013
Obec Benice v zmysle § 6ods. 1 a § 11 ods. 4písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 6 ods. 12 písm. c) až e) zákona č. 596/2003
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších zmien:
vydáva
ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení na území obce Benice Všeobecné záväzné
nariadenie obce Benice číslo 01/2013 (ďalej nariadenie) o určení výšky a účelu dotácie na
mzdy a prevádzku na žiaka školského klubu detí (ŠKD), súkromného školského klubu detí
(SŠKD), zariadenia školskej jedálne pre žiakov základnej školy (ŠJ ZŠ), na činnosť centra
voľného času so sídlom na území obce (CVČ), na činnosť CVČ, ktoré poskytujú záujmovú
činnosť pre deti s trvalým pobytom na území obce a príspevok na správu školských zariadení
(SŠZ).
Čl. 4
Výška dotácie
1. Tabuľka výkonových ukazovateľov - výpočtu dotácií a príspevku
názov

Koeficient
Jednotkový
Výška dotácie Spolu
podľa NV
Počet žiakov
koeficient
na žiaka v €
v€
668/2004 Z.z

ŠKD

1,6

2. ŠJ ZŠ

1,8

3. SŠKD

1,6

4.

SŠZ

1,5

5.

CVČ

1,1

1.

Spolu dotácia na rok 2015

62

76

300 22800

272

111,6 30355

13

300

3900

33

52

1716
58771

2. Pre výpočet dotácie a príspevku na ŠKD a SŠKD poskytne riaditeľ ZŠ a SŠKD údaje
o počte detí najneskôr do 30. novembra nového školského roku.
3. Pre poskytnutie dotácie riaditeľ CVČ predloží údaje o počte detí zapísaných do CVČ do
30. novembra nového školského roku.
Čl. 5
Poskytovanie dotácií
1. Dotácie pre ŠKD, ŠJ ZŠ, SSŽ v roku 2015 v sume xx xxx € budú poskytované v 1/12
mesačne (x xxx €) na účet ZŠ Benice vždy k 3. dňu v mesiaci.
2. Dotácie pre SŠKD v roku 2015 v sume x xxx € budú poskytované v 1/12 mesačne (xxx €)
na účet SŠKD ABC vždy k 3. dňu v mesiaci.
3. Dotácia na činnosť CVČ v sume 52 € na žiaka sa poskytuje, len ak žiak je prihlásený
v jednom CVČ. Pokiaľ na žiadosť rodičov bude navštevovať dve a viac CVČ, tak tento
príspevok sa rozdelí podľa počtu navštevovaných.

Čl. 11
Platnosť a účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Benice číslo 01/2013 o určení dotácie a príspevku
bolo schválené na rokovaní Obecného zastupiteľstva dňa 20.03.2013 pod uznesením č.
05/2013. Účinnosť nadobúda na 15 deň od zverejnenia na úradnej výveske obce.
Tento Doplnok č. 1 k VZN č. 01/2013 bol prijatý na rokovaní Obecného zastupiteľstva dňa
11.12.2013 pod uznesením č. 36/2013.
Tento Doplnok č. 2 k VZN č. 01/2013 bol prijatý na rokovaní Obecného zastupiteľstva dňa
......2014 pod uznesením č. 000/2014.

Ing. Milan Remšík
Starosta obce Benice

Doplnok č. 2 k VZN vyvesený: 08.11.2014
Doplnok č. 2 k VZN zvesený:

