OBEC IVANKA PRI NITRE

Dodatok č. 2
k všeobecne záväznému nariadeniu

č. 3/2013
o podrobnostiach financovania a určení dotácie na
mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ivanka pri Nitre

Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 3/2013 vyvesený na úradnej tabuli : 25.02.2015
VZN vyvesené na úradnej tabuli : 13.03.2015
VZN nadobúda účinnosť : 28.03.2015

S účinnosťou od 28.03.2015 Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre prijíma dodatok č. 2
k VZN č. 3/2013 v tomto znení :

Predmetom úpravy VZN dodatkom č. 2 je:

a/ Dodatkom v súlade s § 6 ods. 4 VZN č. 3/2013 obec upravuje normatív v § 3 VZN
na kalendárny rok 2015
c/ § 6 Platnosť a účinnosť

Návrh úpravy
§ 3 ods. 2

2/

Ročná výška dotácie na mzdy a prevádzku pre rok 2015 :

V súlade s nariadením vlády SR č.668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu DPFO obciam a VUC
je kritérium pre obec rozdeliť 40% výšky dane podľa počtu žiakov –údajov zistených podľa
§7a zákona 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
tento podiel pre rok 2015 zo základu 502.313 € predstavuje 200.925 €
Kategória, ukazovateľ Počet detí k 15.9.
Výkaz ŠKOL 40-01
Materská škola
46
Školská klub detí
50
Školská jedáleň –
203
potencionálny
stravník
Správa objektov
203

spolu

Normatív na jedno
dieťa v € -prepočítaný
1420,65
433
240,05

Normatív na rok v €
r. 2015
65350
21650
48730

99

20097

155827

3/
Limit kapitálových výdavkov pre rok 2015 pre školské zariadenia sa stanovuje na
sumu 45.098 €
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§ 6 ods. 1
Tento dodatok č. 2 bol prerokovaný a schválený Obecným zastupiteľstvom v Ivanke pri Nitre
dňa 12.03.2015 Uznesením č. 19/2015-OZ.

ods. 4
termín upraviť do 28. 2. bežného roka.
Týmto dodatkom č.2 končí platnosť dodatku č.1 VZN č.3/2003 Obce Ivanka pri Nitre.

V Ivanke pri Nitre dňa 13.03.2015

Ľuboš Gál
starosta obce
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