
Dodatok č.3 k VZN 4/2019 vyvesené na úradnej tabuli v obci Dvorníky, dňa: 8.9.2021 

                                                                     

Dodatok č.3 k VZN4/2019  nadobúda účinnosť dňom: 23.9.2021 

 

Dodatok č.3 

 k Všeobecné záväzné nariadenie obce Dvorníky č.4/2019 o určení výšky finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom 

zariadení 

Obec Dvorníky  podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods.12 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva 

tento  dodatok  č.3 k všeobecnému záväznému nariadeniu č.4/2019 o určení výšky finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení. 

 

Čl. 1 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvorníky  č. 4/2019, ktorým sa určuje výška finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, 

zriadených na území obce Dvorníky sa mení nasledovne : Príloha č. 1v  znení dodatku č.2 

sa ruší a nahrádza  sa znením : 

 

 

 

 

PRÍLOHA 1 

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

školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dvorníky na obdobie od 8.9.2021 

• dieťa materskej školy (bez nákladov na stravovanie) 2 165,84 € 

Na činnosť školského klubu detí: 

• na každého žiaka základnej školy     671,15 € 

Na činnosť  školskej jedálne: 

• na každého žiaka základnej školy     361 € 

• na každé dieťa materskej školy     295,70 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Čl. 2 

 1. Tento Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2019 o určení výšky 

finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom 

bol prerokovaný  na zasadnutí Obecného  zastupiteľstva v Dvorníkoch  dňa 7.9.2021 

uznesením č.43/4/2021 

Na tomto  Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2019 o určení výšky 

finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom sa 

uznieslo  Obecného  zastupiteľstva v Dvorníkoch  dňa 7.9.2021. 

2. Dňom účinnosti tohto Dodatku č.3 stráca platnosť a účinnosť Dodatok č. 2 k VZN 4/2019 o 

určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka 

v školskom zariadení. 

  

 

 Dodatok č. 3 nadobúda účinnosť 23.9.2021.  

 

 

 

 

 

 

____________________ 

 Maroš Nemečk, starosta obce 

 


