Dodatok č.1
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce so sídlom na území obce Trenčianska Turná.
Návrh dodatku k VZN vyvesený a zvesený na úradnej tabuli v obci Trenčianska Turná:
Vyvesený dňa:
Zvesený dňa:

28.11. 2016
15.12. 2016

Dodatok k VZN schválený dňa: 14.12.2016
Uznesením Obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej číslo: 188/12-2016
Dodatok k VZN vyhlásený vyvesením na úradnej tabuli v obci Trenčianska Turná.
Vyvesené dňa: 15.12. 2016
Zvesené dňa: 29.12. 2016

Obec Trenčianska Turná v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 6 ods. 12 písm. c/
a písm. d/ zákona č. 569/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva
Dodatok č.1
k Všeobecne záväznému nariadeniu č.3/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce so sídlom na
území obce Trenčianska Turná / ďalej len VZN /, ktorým sa mení príloha č. 1 k VZN č.
8/2014 platná pre rok 2016.
Obec Trenčianska Turná poskytne rozpočtovej organizácii ZŠ s MŠ Samuela Timona
Trenčianska Turná 30 finančné prostriedky jednorázovo do 28.12. 2016 bezhotovostne podľa
prílohy č.1.
Ostatné ustanovenia VZN č. 3/2015 a č. 8/2014 nedotknuté znením tohto dodatku ostávajú bez
zmien a doplnkov.

Odôvodnenie: Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy
a školských zariadení na rok 2016 sa zvyšuje z dôvodu zvýšenia mzdových prostriedkov po
ukončení kontinuálneho vzdelávania zamestnancov, z dôvodu zvýšenia platových taríf
pedagogických zamestnancov na základe zákona č. 217/2016 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov od 1.9.2016
a zvýšenia spotreby plynu v budove materskej školy a školskej jedálne v roku 2016.

Dodatok bol schválený v Obecnom zastupiteľstve v Trenčianskej Turnej dňa 14.12.2016
uznesením č. 188/12-2016.
Dodatok nadobúda účinnosť dňom 29.decembra 2016
V Trenčianskej Turnej dňa: 15.12.2016

Ing. Peter Mikula
starosta obce

Návrh dodatku č.1 k VZN č.3/2015 vyvesený na úradnej tabuli v obci Trenčianska Turná dňa
28.11.2016 a zverejnený na www.trencianskaturna.sk
Dodatok č.1 k VZN č.3/2015 vyvesený na úradnej tabuli: 15.12. 2016
Dodatok č.1 k VZN č.3/2015 zvesený z úradnej tabule: 29.12. 2016

Ročná dotácia na mzdy, odvody a prevádzkové výdavky na žiaka / dieťa /
na rok 2016

Kategória školy a školských
zariadení
Základná škola s materskou školou
Samuela Timona Trenčianska Turná:

Dotácia na mzdy a prevádzku
Na žiaka / dieťa /
v eurách

Materská škola / 95 detí

1520,84 €
(pôvodná výška dotácie 1463,47 €)

Školský klub detí / 134 detí

466,90 €
(pôvodná výška dotácie 437,05 €)

Zariadenie školského stravovaniapotencionálny stravník žiak ZŠ/395 detí
a deti v materskej škole/95 detí

189,02 €
(pôvodná výška dotácie 178 €)

