OcÚVB/1402/2020/ F

Obec Valaská Belá

Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Valaská Belá
č. 03/2020

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 9/2012
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a dieťa školských zariadení na území Obce Valaská Belá

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská Belá sa na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g)
zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na
tomto

všeobecne záväznom nariadení:

Článok 1
Všeobecne záväzné nariadenie číslo 9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a školských zariadení na území Obce Valaská Belá sa mení a dopĺňa
takto:
1. Príloha č. 1 k VZN č. 9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školských zariadení na území Obce Valaská Belá sa nahrádza novým znením:
Príloha k VZN č. 9/2012

Finančné prostriedky na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a na žiaka školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaská Belá na rok 2020:
Výška finančných
prostriedkov na
na dieťa/na žiaka
v eurách

Školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Valaská Belá

Materská škola pri ZŠ
o materská škola
o školská jedáleň pri MŠ

2 313,970

Školský klub detí pri ZŠ
Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ
Centrum voľného času pri ZŠ
Materská škola – na správu školských objektov
Základná škola – na správu školských objektov

928,134
296,482
33,218
138,637
59,728

Celková ročná výška
finančných prostriedkov na
školu, školské zariadenie
v celých eurách

101 815,00
83 155,00
18 660,00
48 263,00
48 030,00
5 946,00
6 100,00
9 676,00
219 830,00

Ak prijímateľ finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku, ktorý je uvedený v § 3 písm a),
požiadal o finančný príspevok Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR), v súvislosti
s krízovou situáciou vyvolanou pandémiou COVID – 19 a bol mu finančný príspevok priznaný
a poskytnutý, je povinný v lehote do 15 dní od poskytnutia finančného príspevku predložiť
zriaďovateľovi príslušnú dokumentáciu preukazujúcu jeho poskytnutie. Vo výške poskytnutého
finančného príspevku z ÚPSVaR, bude prijímateľovi výška finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku zriaďovateľom krátená o alikvotnú čiastku vo výške príspevku z ÚPSVaR.
Článok 2

(1) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia Obce Valaská Belá bol vyvesený na
verejné pripomienkovanie dňa 03. 11. 2020, kedy začína plynúť najmenej desaťdňová lehota na
prijatie pripomienok prostredníctvom Obecného úradu vo Valaskej Belej.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadene obce sa bolo prijaté Obecným zastupiteľstvom vo
Valaskej Belej dňa 20. 11. 2020 (uzn. číslo 218 /2020).
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Valaská Belá
23.11.2020.
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa
vyvesenia.
Ing. Miloš Cúcik
starosta obce

