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Doplnok č. 1/2011 k VZN č. 8/2010 nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2012

DOPLNOK č.1/2011
K Všeobecne záväznému nariadeniu obce Hažlín
č. 8/2010 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku MŠ a školských
zariadení v obci na rok 2012
Obecné zastupiteľstvo v Hažlíne v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a na základe zákona č.
179/2009 Z .z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných
škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto :

Doplnku ku všeobecne záväznému nariadeniu
1.
1) Upravuje sa iba príloha č.1, ostatné náležitosti VZN č.8/2010 ostávajú v platnosti.
2.
Záverečné ustanovenia

1) Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín sa na tomto doplnku č.1/2011 k VZN č. 8/2010 uznieslo dňa
10.12.2011.
2) Tento doplnok č.1/2011 k VZN č. 8/2010 nadobúda účinnosť dňom 01.01.2012.

Ing. František Olah
starosta obce

PRÍLOHA č. 1

Dotácia na rok 2012 na mzdy a prevádzku
Organizačná zložka:

Počet detí (Škol MŠ
Dotácia na dieťa v €
SR 40 01-výkaz)
Materská škola
22
1.491,55
Školská jedáleň MŠ
22
227,72
Školská jedáleň ZŠ
93
227,70
Výška dotácie na rok 2012 pre ZŠ s MŠ s p o l u:
1/12 : 4.916,67 € mesačne

Ročná dotácia v €
32.814,10 €
5.009,84 €
21.176,10 €
59.000,04 €

