
 

 Dodatok č. 3 k VZN č. 5/2013 Číslo: 2/2018 

Obec VALASKÁ Výtlačok číslo: 1 

v súlade s § 4 odst. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov vydáva 

Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2013 

O FINANCOVANÍ MATERSKEJ ŠKOLY, ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY 

A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE VALASKÁ 

 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 23.10.2018 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 23.10.2018 

Dátum začatia lehoty na pripomienkové konanie: 23.10.2018 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 02.11.2018 

Pripomienky zasielať: 

- písomne na adresu: Obecný úrad Valaská,                                               

Námestie 1. mája 460/8, 976 46  Valaská 

- ústne do zápisnice na Obecnom úrade vo Valaskej 

- elektronicky na adresu:  

starosta@valaska.sk 

 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu nariadenia uskutočnené 

dňa: 

12.12.2018 

Schválené  Všeobecne záväzné nariadenie 

Na rokovaní OcZ obce dňa: 19.12.2018 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 20.12.2018 

Nariadenie nadobúda účinnosť dňom:          3.1.2019 

 

Mgr. Peter Jenča   v.r. 

starosta obce 
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Dodatok č. 3 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 5/2013 

O financovaní materskej školy, základnej umeleckej školy a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská. 

 

1) Týmto Dodatkom č. 3 sa ruší Dodatok č. 2 k VZN 5/2013 o financovaní materskej 

školy, základnej umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce Valaská 

 

2) Mení sa príloha č. 1 k VZN 5/2013 nasledovne: 

 

Príloha č. 1 k VZN č. 5/2013 

 

Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa v materskej škole, 

v základnej umeleckej škole alebo v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Valaská v zariadeniach školského stravovania na skutočného stravníka 

 

 

Kategória škôl a školských zariadení 
Výška fin. prostriedkov na žiaka/dieťa/stravníka 

v eurách/rok 

Materská škola  2 723,88 / na 1 dieťa 

Zariadenie školského stravovania pri ZŠ Valaská 
194,55 / potenciálny stravník 

Základná umelecká škola, Záhradná 1 
1 237,14 / žiak zapísaný v ZUŠ IF 

Základná umelecká škola, Záhradná 1 
403,86 / žiak zapísaný v ZUŠ SF 

Školský klub detí  
454,69 / žiak zapísaný v ŠKD 

 

 

 

Vo Valaskej, dňa 20.12.2018 

 

         Mgr. Peter Jenča v.r. 

             starosta obce 


