„Návrh“
Dodatok č. 10
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2013
o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce.
Návrh Dodatku k VZN vyvesený a zvesený na úradnej tabuli v obci Horná Súča:
Vyvesený dňa: 28.08.2019
Zvesený dňa:
Dodatok k VZN schválený dňa:
Uznesením Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči číslo:
Dodatok k VZN vyhlásený vyvesením na úradnej tabuli v obci Horná Súča.
Vyvesené dňa:
Zvesené dňa:

Obec Horná Súča v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 6 ods.12 písm. c)
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe s školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva
Dodatok č. 10
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2013 o financovaní materskej školy a školských
zariadení zriadených na území obce Horná Súča (ďalej VZN), ktorým sa:
 mení Článok I Všeobecné ustanovenia nasledovne:
odsek 2 písmeno c) 2 veta, ktorá znie:
Ide o výdavky na cestovné náhrady, energie, vodu a komunikácie, materiál, dopravné, rutinnú
a štandardnú údržbu, nájomné za nájom, služby špecifikované podľa ekonomickej
klasifikácie, výdavky na odstupné a odchodné vyplácané podľa osobitných predpisov,
maximálne vo výške dohodnutej v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa; výdavky na
nemocenské dávky a úrazové dávky hradené zamestnávateľom podľa osobitných predpisov;
výdavky na príspevky na rekreáciu.
 mení Článok IV. Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku nasledovne:
Dopĺňa sa odsek 4, ktorý znie:
4. Výška finančných prostriedkov na mzdy na rok 2019 sa zvyšuje o 1 136,00 EUR, z toho:
- pre materskú školu o sumu 850,00 EUR
- pre školský klub detí o sumu 286,00 EUR.
K navýšeniu finančných prostriedkov dochádza z dôvodu účinnosti zákona č. 224/2019 Z.z.,
ktorým sa s účinnosťou od 1.9.2019 mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tieto neboli zahrnuté v návrhu rozpočtu
a následne v schválenom rozpočte na rok 2019.
Obec Horná Súča poskytne príjemcovi finančných prostriedkov Základnej škole s materskou
školou Michala Rešetku v Hornej Súči sumu 1 136,00 EUR jednorázovo do 31.10.2019
bezhotovostne.
1. Ostatné ustanovenia VZN č. 2/2013 nedotknuté znením tohto dodatku ostávajú bez zmien
a doplnkov.
2. Dodatok bol schválený v Obecnom zastupiteľstve v Hornej Súči dňa .......................
3. Dodatok nadobúda účinnosť dňom 13.9.2019.
V Hornej Súči dňa 20.08.2019
Ing. Juraj Ondračka
starosta

