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Obecné zastupiteľstvo Obce Bojničky vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §
6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
sa uznieslo na tomto

Dodatku č. 3/2018
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2013,
ktorým sa mení príloha č.1,

o financovaní materskej školy a školských zariadení
so sídlom na území obce Bojničky a CVČ na území Slovenskej republiky

Príloha č.1
Výška finančných prostriedkov od 1. 1. 2019 na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy a školských zariadení:
Na činnosť materskej školy:

-

dieťa materskej školy (bez nákladov na stravovanie)
z pôvodných 1 595 eur upraviť na hodnotu

- 1735,- €

Na činnosť školského klubu detí:

na každého žiaka základnej školy
- z pôvodných 103 eur upraviť na hodnotu

-

115,- €

Na stravovanie:

na každého žiaka základnej školy
- z pôvodných 180 eur upraviť na hodnotu

na každé dieťa materskej školy, zostáva bez zmeny

-

290,- €
250,- €

Na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času:
● na každé dieťa MŠ, žiaka ZŠ, študenta SŠ a VŠ a osoby
do 30 rokov bez príjmu, zostáva bez zmeny
● na zárobkovo činnú osobu do 30 rokov veku

-

65,- €
0,- €

Zároveň sa mení čl. VII. a VIII. VZN č. 1/2013 nasledovne:
Čl. VII
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa Dodatok č. 2/2016 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2013, ktorým
sa mení príloha č. 1, o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom
na území obce Bojničky a CVČ na území Slovenskej republiky.
Čl. VIII
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené dňa 10. 12. 2018, uznesením
OZ v Bojničkách č. 8/7/2018 a nadobúda účinnosť od 01.01.2018.
V Bojničkách, dňa 10. 12. 2018

Ing. Igor Bojnanský
starosta obce

