Dodatok č. 3/2020
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 394/2017
Obce Korňa
o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy
a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Korňa

NÁVRH DODATKU č. 3/2020 K VZN č. 394/2017
Návrh Dodatku k VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Korňa: 11.3.2020
Zverejnený na webovej stránke Obce Korňa: 11. 3. 2020
Začiatok lehoty na pripomienkovanie: 11.3.2020
Ukončenie pripomienkového konania: 25.3.2020
Počet doručených pripomienok k návrhu: 1
Počet pripomienok uplatnených k návrhu: 1
Návrh zvesený z úradnej tabule: 28.4.2020

SCHVÁLENÝ DODATOK č. 3/2020 K VZN č. 394/2017
Na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Korni dňa 29.4.2020 uznesením č. 257/2020
Celkový počet poslancov OZ Korňa: 9
Počet prítomných poslancov na rokovaní: 9
Vyvesené na úradnej tabuli a webovej stránke obce: 30.4.2020
Zvesené z úradnej tabule:
VZN nadobúda účinnosť: 14.5.2020

Obec Korňa v zmysle § 6 ods. 8 a 9 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov v zmysle § 6 od. 12 písm. b) až c) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov,
§ 19 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a ustanovenia § 7 zákona
NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
vydáva tento:

Dodatok č. 3/2020 k VZN č. 394/2017 a mení toto všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky
finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Korňa.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 394/2017 sa mení a dopĺňa nasledovne: Príloha pre rok 2020

Kategória
škôl
a školských
zariadení

Počet žiakov
k 15.9.2019,
resp. detí
5-15 ročných
k 1.11.2019
51

Koeficient
z prílohy
č. 3 NV SR
č.668/2004
Z.z.
6,0

Hodnota
jednotkového
koeficientu

Dotácia na
mzdy
a prevádzku
na žiaka v €

dotácia
z podielových
daní pre r.
2020

Dotácia
z podielových
daní a
dofinancovanie

95,28

571,68x51

29.156,-

29.156,- *

Školská
jedáleň
Príspevok
MŠ pre ŠJ
Materská
škola Korňa
Príspevok
MŠ pre ŠJ

157

1,8

95,28

171,50x157

26.926,-

50

1,8

95,28

171,50x50

8.575,-

41

27,3

95,28

2601,14x41

106.647,-

50

1,8

95,28

171,50x50

-8575

98.072,-

CVČ Korňa

171

1,1

95,28

104,81x171

17.923,-

17.923,-

ŠKD Korňa

Dotácia na
12.500,dofinancova
**
nie MŠ a ŠJ
*- pripomienkovanie na zákl. vzniknutej situácie ŠKD -730,-€,**-pripomienkovanie MŠ a ŠJ –
dofinancovanie 12.500,-€+4.076,-€ z r. 2019
Ostatné ustanovenia tohto VZN zostávajú nezmenené.

V Korni dňa 30.4.2020

Ing. Marianna Bebčáková
starostka obce

35.501,-

12.500,-

