
 
 

   

                 Dodatok k VZN č. 5/2013 

Číslo:  7 

Obec VALASKÁ Výtlačok číslo: 1 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v zmysle § 6 ods. 12 písm. c) 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 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov     

v y d á v a 

Dodatok č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2013 

O FINANCOVANÍ MATERSKEJ ŠKOLY, ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY 

A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE VALASKÁ 

Návrh Dodatku:    -     vyvesený na úradnej tabuli obce  

dňa 
07.06.2021 

Návrh Dodatku:     -  zverejnený na elektronickej 

úradnej tabuli obce dňa:  
07.06.2021 

Zverejnený na webovom sídle obce  dňa :    07.06.2021 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN 

 do (včítane):  
17.06.2021 

Doručené pripomienky (počet) :    0 

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:  

prednosta@valaska.sk  

  

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené 

dňa:  
 18. 06. 2021 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené 

poslancom dňa:   
 18. 06. 2021 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom vo Valaskej 

dňa 23. 6. 2021 pod č. :  37/2021 
  

VZN  vyvesené na úradnej tabuli obce  dňa :    24.06.2021 

VZN zvesené z úradnej tabule obce  dňa :     

VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce:  

od 24.06.2021 do ................  
  

VZN zverejnené na webovom sídle obce dňa:  24.06.2021 

  

                                       VZN nadobúda účinnosť dňom .................................. 

 

 



Dodatok č. 7 

 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 5/2013  o financovaní materskej 

školy, základnej umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Valaská 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Týmto Dodatkom č. 7 sa ruší Dodatok č. 6 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  3 264,32 / na 1 dieťa 

Zariadenie školského stravovania pri ZŠ J. 

Simana 
225,27 / potenciálny stravník 

Základná umelecká škola 

1 284,60 / žiak zapísaný v ZUŠ individuálna forma  

 

Základná umelecká škola 

419,52 / žiak zapísaný v ZUŠ skupinová forma       

 

Školský klub detí  
545,89 / žiak zapísaný v školskom klube detí 

 

Článok 2 

Záverečné ustanovenia 

1. Tento Dodatok č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2013 o financovaní materskej 

školy, základnej umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Valaská bol schválený Obecným zastupiteľstvo obce Valaská dňa 23. 6. 2021, uznesením 

č. 37/2021 . 

 

2. Tento Dodatok č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2013 o financovaní materskej 

školy, základnej umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Valaská nadobúda účinnosť uplynutím 15-ho dňa od jeho zverejnenia. 

Vo Valaskej, dňa 24. 6. 2021 

  ...............................  
    Mgr. Peter Jenča 

Starosta obce Valaská 
Zverejnené na úradnej tabuli obce dňa: 24.6.2021 

Zverejnené na webovom sídle obce dňa: 24.6.2021 

Zvesené z úradnej tabule obce: 
 

 


