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Dodatok č.3 

 

k VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE PLECHOTICE 

č. 2/2015 

 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských 

zariadení so sídlom na území obce Plechotice 

 

Obec Plechotice na základe ustanovenia § 6 a § 11 zákona č. 396/1990 Zb. v znení neskorších 

predpisov, na základe ustanovenia § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z,z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov  v y d á v a  Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu č. 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a školských zariadení so sídlom na území obce Plechotice (ďalej len VZN) 

 

VZN č. 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a školských zariadení so sídlom na území obce Plechotice sa mení v znení 

 

Príloha č. 3 sa nahrádza znením 

 

Príloha c. 3 VZN obce Plechotice. 2/2015 

 

Dotácia na rok 2018 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plechotice 

 
Kategória škôl a školských 

zariadení 
Počet 

detí/žiakov 
Výška dotácie na 

dieťa/žiaka 
Celková výška dotácie v 

eurách 
Materská škola 23 1.728,51 39 755,80 
Školský klub detí 23 785,26 18 061 
Zariadenie školského 

stravovania 
48 380,33 18 256 



§ 8 

Účinnosť 

 

1) Dodatok č. 3 k VZN č.  2/2015 bol prejednaný na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 

12.01.2018 a schválený uznesením č.  64/2018 

2) Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.02.2018 

 

 

V Plechoticiach dňa 12.01.2018                                                 PaedDr. Marek Andráš 

                                                                                                    starosta obce Plechotice 

 


