Mestskézastupitel'stvovTurzovkevsúlades$óall,ods.4písm.g)zákonasNRč.36911990Zb.o
obecnom zriaderu v znení neskorších predpisov, $ 6 ods. 12 zákona č. 59612003 Z. z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve v zneni neskoršíchpredpisov, $ 19 zákona č. 523l2OO4 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších
predpisov a $ 7 zákona č. 58312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskoršíchpredpisov sa uznieslo na tejto novelizácii všeobecne záväzného nariadenia:
Novelizácia č.l/202t

Všeobecne záväzného naľiadenia Mesta Turzovka č.412020
o určenívýšky dotácie na prevádzku a mzdy nažiaka základnej umeleckej školy,
diet'a materskej š
a
zariadení so sídlom na územímesta Turzovka

s1

Predmet úpľavy
Všeobecne záväzĺénariadenie mesta Turzovka č.1/2010 o určeníýšky finančných prostriedkov(dotácie) na
prevádzku a mzdy ĺa Žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zaríadení so sídlom na

území mesta Turzovka (ďalej len VZI'D' ktoré bolo schválené Mestským zastupitel'stvom v Turzovke dňa
,l7.12.2020 Sa touto novelizáciou č.l/202l upravuje nasledo'ĺne:

l.

Príloha č. l v

m znení sa ľušía nahrádza Prílohou č.l v nasledovnom znení:

k novelizácii č.l ĺ 202l

vzN

Pľílohač.1

č. 412020 o uľčenívýšky dotácie na prevádzku a mzdy
na žiaka základnej umeleckej školy a diet'a mateľskej školy
a školských zariadení so sídlom na územímesta Tuľzovka .

Určenie finančných prostľiedkov (dotácie) na rok 2022 na pľevádzku a mzdy na žiaka
škôl a školských zariadení v
pôsobnosti Mesta Turzovka.
Subjekt
výška Íinančnýchprostriedkov (dotácie) od zriaďovatelh
na rok2022
na žiakďdiet'a

I

2
J

MS
CVČ
SKD

4

ZUS

5

SJ ZS*

6

ŠĺnĺŠ*

podl'a stavu k 15.9.2021
2 594,88
100

485,10
833 J-i

0,94
1,09

0,16

*Fa kturácia jedál sa bude uskutočňovat'vždypodl'a
skutočnéhopočtu vydaných hlavných a doplnkových

jedál

2.

Pľílohač.2 v

om znení sa rušía nahrádza Prílohou č.2 v nasledovnom znení:
Pľílohač.2
K novelizácii č.1/202l vZN č. 4 l 2020 o uľčenívýšky finančných prostriedkov (dotácie)
na prevádzku a mzdy

na Žiaka základnej umeleckej školy a diet'a materskej školy
a školských zaľiadení so sídlom na územímesta Tuľzovka.
Uľčeniefinančných pľostriedkov

(

dotácie) na rok 2022 na prevádzku a mzdy na Žiaka školského

zariadenia

(školská jedáleň) ŠrrĺŠ
a ŠroSpojenej školy sv. Jozefa internátnej v Tuľzovke.

Subjekt
Spojenej školy sv. Jozefa intemátnej

v Turzovke*
álna
KD od 1.9.2022

výška dotácie
na žiaka
diet'a na rok

eurách
jedlo
0,94 €l hlavné
max. dotácia 6 739lrok
5 761 5/diet'ďmax. dotácia FP 5l 854 € /rok
max. dotácia FP 4 340 EUR/od9-1212022

**Fakturácia jed ál sa bude uskutočňovat'vždypodl'a
skutočnéhopočtu vydaných jedáI

Záxerečné ustanovenia
Novelizácia č.l/202l vZN č.412020 o určeníýšky dotácie na prevádzku a mzdy na ŽiakazákJadnej umeleckej
školy a dieťa materskej školy a školských zanaďeni so sídlom na územi mesta Turzovka bola schválená

Mestským zastupitel'stvom v Turzovke dňa 16.12.202|.

2 . Novelizácia č.ll2021 nadobúda platnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli,

JUDr
mesta

Vyvesené na tiradnej tabuli mesta dňa : l 7' ] 2. 202 ]
Zvesené z úradnej tabule tnesta dňa : 03.0l.2022

t.

j oI '01.2022

