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DODATOK č. 1  

 

K  VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉMU   NARIADENIU 

 

č. 7/2019 
 

o financovaní materských škôl a školských zariadení   

so sídlom na území obce Zavar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh Dodatku č.1 k VZN zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce Zavar dňa: 

20.11.2020 

Návrh VZN zvesený z úradnej tabule dňa: 07.12.2020 

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Zavare uznesením č.83/2020, dňa: 14.12.2020 

 

Dodatok č. 1 k VZN zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke obce Zavar dňa: 15.12.2020 

Dodatok č. 1 k VZN zvesené z úradnej tabule dňa: 30.12.2020 

Dodatok č. 1 k VZN nadobúda platnosť a účinnosť dňa: 31.12.2020 

 

 

 

 

Obec Zavar na základe §6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších 

predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), 



ktorým sa dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení 

neskorších predpisov   

 vydáva   

DODATOK č. 1  
  

K  VŠEOBECNE   ZÁVAZNÉMU   NARIADENIU  OBCE   ZAVAR 
  

č. 7/2019  
  

o financovaní materských škôl a školských zariadení   

so sídlom na území obce Zavar, 

 

ktorým sa upravuje Všeobecne záväzné nariadenia takto:  

 

§ 5 

Výška finančných prostriedkov na rok 2020 a ostatné obdobia na prevádzku 

a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Zavar 

 

1) Výška finančných prostriedkov na dieťa v MŠ / rok:  2  389,18 € 

2) Výška finančných prostriedkov na dieťa v ŠKD / rok:  635,20 € 

3) Výška finančných prostriedkov na potenciálneho stravníka v ŠJ / rok: 287,94 € 

 

Záverečné ustanovenie 

  

1) Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia obce Zavar č. 7/2019 o financovaní 

materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zavar zostávajú v platnosti. 

 

2) Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2019 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom 

na území obce Zavar bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Zavar dňa 14.12.2020 

uznesením č. 83/2020 a nadobúda účinnosť dňa 31.12.2020 

 

3) Zmeny a dodatky tohto VZN možno vykonať iba dodatkom schváleným uznesením Obecného 

zastupiteľstva obce Zavar. 

 

4) Kontrolou dodržania tohto VZN sú poverené finančná komisia pri OZ a hlavný kontrolór obce.  

 

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Zavare  

Dňa: 14.12.2020   Uznesením č.83/2020  

Vyhlásené vyvesením dňa: 15.12.2020 

Nadobúda právoplatnosť dňa: 31.12.2020 

  

 

V Zavare, dňa 15.12.2020       Bc. Lukáš Sochor  

    starosta obce 


