Obec Povina

Dodatok č.2
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2009
o určení výšky dotácie na mzdy II prevádzku škôl a školskych zariadení
zriadených na území Obce Povina
Obec Povina \' zmysle § -l ods. 3 písm. h) a ,\\'6 ods. l zákona SNJ~ Č. 369//990 Zb. o obecnom
zriadeni v znení neskoršich zmien a doplnkov a v zmysle § 6 ods. / ~ písm. d) zák. 596/2003 z.z.
() štátnej správe vškolstve a školskej samospráve a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení
zmien a doplnkov vydáva Dodatok Č. 3 k neobecne záväznému nariadeniu Č. 1/2009 o určení
vyšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školskych zariadení zriadených na území Obce Povina
ktorým sa mení:

Druhá Zasť
§3
Dotácie na jeden výkonový ukazovateľ
Obec Povina určuje nasledovnú
ukazovateľ:

Kategória ŠkO(I', školského

ročnú vyšku dotácie na mzdy a prevádzku na jeden výkonový

Normatlv pre onecné škol)'
a školské zariadenia

zariadenia

Dieťa materskej škol}' vo veku do troch rokov
Dieťa materskej škol)'

\'0

1. 750,00

veku od troch rokov

488,37
162,79

Ziak skolského klubu detí
Potenciáln)' stravnik - žiak základnej

:~!<!.!.Iy

._--,

§9

Platnosť a účinnosť
ktorym sa za l. odsek vkladá odsek 2 a 3:
2. Dňom účinnosti Dodatku č.2 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Č. 1/2009
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadeni zriadených
na územi Ohce Povina sa ruší Dodatok č.l zo di1a
.
3. Dodatok Č. 2 k Všeobecnému záväznému
nariadeniu Č. //2009
o určení výšky dotácie na mzdy a ,l7v >wÍd::kIJ ,r-kôla školskych zariaden/ zriadených
,
na územi Obce Povina prerokos U.'/) :1 .);..':nu:en}uznesením Obecného zastupiteľstva č......ff/~I.{
hod
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Margita Splháková
starostka obce
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