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OBECNÝ URAĎ KAPUSANY
Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany

Sp.zn.KY-2020/271-OCU

Dodatek č. 1/2020
k Všeobecné závaznému nariadeniu obce Kapušany č. 3/2017
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škol a školských

zariadení

Návrh dodatku k VZN:
vyvěšený na úradnej tabuli obce dna:

zveřejněný na webovom sídle obce dna:

23. 11.2020

23.11.2020

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu dodatku k VZN: do (včítane): 03. 12. 2020
Doručené pripomienky (počet): O
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu dodatku k VZN uskutočnené dna

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu dodatku k VZN doručené poslancom dna -—

Dodatok k VZN schválený Obecným zastupitel'stvom v Kapušanoch dna 11. 12.2020

pod Uznesením č. 103/2020

Dodatek k VZN vyvěšený na úradnej tabuli obce Kapušany dna: 15.12.2020
Dodatek k VZN vyvěšený na webovom sídle obce Kapušany dna: 15.12.2020

Dodatek k VZN zvesený z úradnej tabule obce Kapušany dna: 31.12.2020

VZN nadobúda účinnosť dňom 31. 12.2020
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a OBEC KAPUSANY
OBECNÝ ÚŘAD KAPUŠANY

HLAVNÁ 104/6, 082 12 KAPUŠANY

v súlade s ustanovením § 6 ods. l a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znění neskorších predpisov a § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej
správě v školstve a školské] samosprávě a o změně a doplnění niektorých zákonov v znění
neskorších predpisov vydává tento

Dodatek č. 1/2020
k Všeobecné závaznému nariadeniu obce Kapušany

č. 3/2017
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škol a školských zariadení.

Týmto dodatkom sa mění: článok 3
Výška, účel a použitíe dotácie

Bod l: nový text:
Výška dotácie na kalendámy rok na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole, ZUS,
potenciálneho stravmka ŠJ, na činnost' Školského klubu dětí a na záujmové vzdelávanie dětí
v CVČ je určená následovně:

Kategória školy a školského zariadenia Dotácia na dieťa, žiaka na rok v EUR

Materská škola 2 381,09 EUR

Školský klub dětí 523,32 EUR
Školská jedáleň /vrátane dětí MS/ 157,00 EUR
ZUŠ nestatná IF l 187,65 EUR
ZUŠ nestatná SF 387,81 EUR
cvč 70,00 EUR

Závěrečné ustanovenia

l. Dodatek č. 1/2020 kVZN obce Kapušany č. 3/2017 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku škol a školských zariadení bol vyvěšený na úradnej tabuli
od 15.12.2020 do 31.12.2020

2. K návrhu bolí - neboli podané pripomienky.

Kapušany, 15.12.2020
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