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NÁVRH 

 
 

Dodatok č.  1 

 

k Všeobecne záväznému nariadeniu  

 č. 2/2012  

o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na  dieťa 

materskej školy a žiakov školského zariadeniach so sídlom na území obce Marianka 

 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo Marianka sa na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) zákona   

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne 

záväznom nariadení:  

 

§ 1 

Predmet úpravy 

Týmto Dodatkom č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. č. 2/2012 o určení výšky 

finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na  dieťa materskej školy a žiakov 

školského zariadeniach so sídlom na území obce Marianka (ďalej len „nariadenie“) sa nahrádza 

pôvodná Príloha č. 1 novým znením Prílohy č. 1, ktorá znie: 

 

 

§ 2 

„Príloha č. 1 

Finančné prostriedky na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na rok 2021. 

 

Kategória škôl a školských zariadení 

Výška finančných prostriedkov na dieťa/na 

žiaka v eurách 

Materská škola 2268,02 

Školský klub detí 897,17 

Školský klub detí   776,30 

„ 
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§ 3 

Záverečné ustanovenie 

1. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2012 bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom 

sídle obce v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 

v znení neskorších predpisov. 

2. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2012 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Marianke na 

zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa ........................... uznesením č. ....................... 

Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť ....................... 2020. 

 

 

 

 

 

                              Ing. Dušan Statelov 

                                                                                                        starosta obce  

 

 

 

 

Vyvesené dňa:  

 

 

Zvesené dňa:   


