
 
 
 

                                 
                                 Dodatok č. 1 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2012 
o určení výšky dotácie na prevádzku  

a mzdy na dieťa materskej školy  
so sídlom na území obce Priepasné 

 
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom  vo veciach územnej samosprávy v  zmysle  § 6 ods. 1 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2 
a 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  sa  uznieslo   
na vydaní tohto dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu. 
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie sa mení nasledovne: 
 
1.) Príloha č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2012 schválená na rok 2013 pod 
názvom: 
 
Dotácia na rok 2013 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce.  
 
sa nahrádza v plnom rozsahu prílohou č.1 na rok 2014 pod názvom: 
 
Dotácia na rok 2014 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce.  
 

        Záverečné ustanovenia 
 
1) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné sa na tomto dodatku č.1  k všeobecne záväznému 
nariadeniu Obce Priepasné č. 5/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 
materskej školy so sídlom na území obce Priepasné uznieslo dňa 13.12.2013 uznesením  
č. 53/2013. 
 
2) Tento dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu nadobúda účinnosť 1. januára 
2014. 
 

 
V Priepasnom, dňa    13.12.2013 

 
 
 
 
 
 

Peter Czere 
starosta obce 



  

 
 
 
                                                                              (k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2012 

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

so sídlom na území obce Priepasné) 
 
 
Príloha č.1 
 
Dotácia na rok 2014 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce.  
 
 

Kategória škôl a školských zariadení Dotácia na prevádzku a mzdy  
na žiaka v eurách 

Materská škola, Priepasné 109 1807,50 
 
Finančné prostriedky pre stravovanie detí  MŠ sú zahrnuté vo finančných prostriedkoch na mzdy a prevádzku  
pre materskú školu. 
 
 
 
Vyvesené dňa:  28.11.2013 pred konaním OZ   
 
Obecným zastupiteľstvom schválené dňa ................... uznesením č.......... 
 
Vyvesené dňa: ...................... po schválení OZ 
 
Zvesené dňa: .........................  
 
Nadobudlo účinnosť: 1.1.2014 
 


