OBEC Tekovské Nemce,

Tekovská 405/4, Tekovské Nemce 96654

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021
Dodatok Č. 1 k VZN 4/2020
o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku
materskej školy a žiaka školského zariadenia

na diet'a

Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona
Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

Vyvesený na úradnej tabuli od: - do :

26. 11. 2021
10.12.2021

Zverejnený na webovom sídle obce a na elektronickej úradnej
tabuli obce dňa:

26. 11. 2021

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:

26.11.2021

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:

06.12.2021

Pripomienky zasielať
- písomne na adresu: Obecný úrad, Tekovská 405/4,96654 Tekovské Nemce
- elektronicky na adresu: L:U_L~ILd!.HL~Lld~·_()y.\Alď:urllf~~._.\..6
- ústne do zápisnice na: Obecný úrad, Tekovská 405/4,96654 Tekovské Nemce
Počet doručených pripomienok
O
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:
Schválené všeobecne záväzné nariadenie
na rokovaní OZ dňa:15.12. 2021 schválené uznesením č.6612021
VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
VZN zverejnené na Webovej stránke obce a elektronickej úradnej
tabuli dňa:

17.12.2021

VZN nadobúda účinnosť dňom:

01.01.2022

Obec Tekovské Nemce vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona Č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 12 písm. c) zákona Č.
59612003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, vyd á va:

Všeobecne záväzné nariadenie 2/2021
Dodatok

Č.

1k

Všeobecne záväznému nariadeniu č.4/2020
o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy a žiaka školského zariadenia

Článok 1
Predmet úpravy
Týmto dodatkom sa vo všeobecne záväznom nariadení 4/2020 o financovaní materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území obce Tekovské Nemce v plnom znení ruší príloha Č. 1
a nahrádza sa novou prílohou č. 1 k VZN, 2/2021 - Určenie minimálnej výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území obce
Tekovské Nemce pre rok 2022.

Ing. Erika Valkovičová
starostka obce

v Tekovských Nemciach

15. 12.2021

Prílohač.l k VZN č. 212021

Určenie minimálnej výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka materskej školy
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Tekovské Nemce na rok 2022

Školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej
pôsobnosti
Obce Tekovské Nemce
Materská

škola

Školský klub detí

Výška dotácie na dieťa/žiaka
na rok 2022

Počet žiakov k 15.9.2021

2 694,51 €/dieťaJrok

29

592,20 €Idieťa/rok

27

177,66 €/dieťaJrok

90

Školské stravovacie zariadenie

Nonnatívny príspevok pre Materskú školu na rok 2022:

78140,79

€

Nonnatívny príspevok pre Školský klub detí na rok 2022 : 15989,40 - €

Nonnatívny príspevok pre Školské stravovacie zariadenie na rok 2022: 15989,40 €

Normatívny príspevok na mzdy a prevádzku
zariadení na rok 2022 : 110119,59 €

na dieťa/žiaka

materskej školy a školských

Nonnatívny príspevok na správu školských objektov a CVČ na rok 2022: 30 863,49 €

Normatívny

príspevok na originálne kompetencie

spolu pre rok 2022 : 140 983,08 €

