Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. /2015,
ktorým sa zmení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 8/2014, ktorým
sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2015
Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona SNR
číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 6 ods. 12
písm. b) a d) zákona NR SR číslo 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení:
Článok 1
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) Mesta Komárno číslo 8/2014,
ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2015 sa mení
a dopĺňa nasledovne:
1.

V Čl. 2 ods. 3 VZN sa písmená a), b) a c) majú nasledovné znenie:
„ a) na jedno dieťa v materskej škole vo výške najmenej 1 871,981 eur,
b) na jedného žiaka v základnej umeleckej škole vo výške najmenej 355,547 eur
v skupinovom vyučovaní,
c) na jedného žiaka v základnej umeleckej škole vo výške najmenej 694,580 eur
v individuálnom vyučovaní,“

2.

V Čl. 2 ods. 4 VZN sa písmená a) a b) majú nasledovné znenie:
„ a) na jedného žiaka v školskom klube detí vo výške najmenej 366,760 eur,
b) na jedného žiaka v centre voľného času vo výške najmenej 606,061 eur.“

3.

V Čl. 2 ods. 5 VZN sa slová „vo výške 177,343 eur“ nahrádzajú nasledovne: „vo výške
najmenej 192,820 eur“.
Článok 2

(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa ............... 2015.
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom ................. 2015.

Komárno dňa ...... 2015
Ing. László Stubendek
primátor mesta
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