
Návrh 

Obec Dvorníky v súlade s § 6 ods. 1 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  

 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 4/2019 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a 

prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia 

 

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol v zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Vyvesený na úradnej tabuli dňa: 19.11.2021 

Zverejnený na webovom sídle obce a na elektronickej úradnej 

tabuli obce  dňa : 

19.11.2021 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 19.11.2021 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 29.11.2021 

Pripomienky zasielať  

- písomne na adresu:  

- elektronicky na adresu: podatelna@dvorniky.sk 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:  

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

Na rokovaní OZ dňa: 7.12.2021 schválené uznesením č.   

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa:   

Zverejnené na webovom sídle obce a na elektronickej úradnej 

tabuli obce  dňa :  

 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 1.1.2022 
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Obecné  zastupiteľstvo 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 :  

Článok 1 

 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2019 o určení výšky finančných prostriedkov určených na 

mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia sa mení a dopĺňa takto:  

 

1. Príloha č.1 k VZN č.4/2019 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy 

a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy,  dieťa materskej školy a žiaka 

školského zariadenia  sa nahrádza novým znením: 

 

PRÍLOHA 1 

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

školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na rok 2022 

 

• dieťa materskej školy (bez nákladov na stravovanie) 2 753,33 € 

Na činnosť školského klubu detí: 

• na každého žiaka základnej školy     625.- € 

Na činnosť  školskej jedálne: 

• na každého žiaka základnej školy     280,49 € 

• na každé dieťa materskej školy     336,59 € 

 

Článok 2 

 

1. Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2021, ktorým sa mení VZN č. 4/2019 o určení výšky 

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

školského zariadenia bolo prerokované  na zasadnutí Obecného  zastupiteľstva v 

Dvorníkoch  dňa  uznesením č. 

2. Na tomto  VZN č.2/2021,  ktorým sa mení VZN č. 4/2019 o určení výšky finančných 

prostriedkov určených na mzdy a prevádzku dieťa materskej školy a žiaka školského 

zariadenia sa uznieslo  Obecného  zastupiteľstva v Dvorníkoch  dňa. 

3. Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2021, ktorým sa mení VZN č. 4/2019 o určení výšky 

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

školského zariadenia nadobúda účinnosť 1.1.2022. 

 
 

 

 

                                                                                                    ___________________ 

                                                                                                  

                                                                                                         Maroš Nemeček 

                                                                                                           Starosta obce 

 


