Obecné zastupiteľstvo v Prakovciach v zmysle § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 6 ods. 12 písm. d) 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, § 19 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy, § 7 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v zmysle
zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov vydáva
DODATOK č. 3
K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU
OBCE PRAKOVCE č. 2/2016
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území obce Prakovce
Týmto Dodatkom č. 3 sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016
v časti Príloha 1 Výška normatívu na žiaka/dieťa nasledovne:

ŠKOLA A ŠKOLSKÉ
ZARIADENIE

KATEGÓRIA

Súkromná základná umelecká
škola

žiak ZUŠ - individuálna
forma
žiak ZUŠ - skupinová forma
dieťa MŠ
dieťa ŠKD
dieťa CVČ pri ZŠ s MŠ
ŠJ - potencionálny stravník

Základná škola s materskou
školou Prakovce 307

NORMATÍV NA
ŽIAKA
(ROZPOČET)
1 378 €
450 €
2 669 €
685 €
59 €
302 €

POČET
DETÍ
K 15.9.
2018
90
114
64
50
254
280

Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 ostávajú neznemené a v
platnosti.
Tento Dodatok č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Prakovce č. 2/2016 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území
obce Prakovce bol vyvesený na úradnej tabuli obce na pripomienkovanie občanom dňa 18.3.2019
a bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Prakovciach uznesením číslo 4/6/2019 dňa 2.4.2019
a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

Mgr. Pavol Lukáš, v. r.
starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli pred schválením dňa: 18.3.2019
Zvesené z úradnej tabule pred schválením dňa: 1.4.2019
Vyvesené na úradnej tabuli po schválení dňa: 3.4.2019
Zvesené z úradnej tabule po nadobudnutí účinnosti dňa: 17.4.2019

