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Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2018 
o financovaní materskej školy a školských zariadení, ktoré sú zriadené na  

území Obce Snežnica na rok 2019  

 

Obec Snežnica v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zák. SNR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 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, v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o 

rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. 

o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, v znení nariadenia vlády č. 

415/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov  

vydáva 

dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Snežnica č. 4/2018 /ďalej len VZN/ 

o financovaní materskej školy a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území Obce Snežnica 

na rok 2019, schválené dňa 14.12.2018, uznesením Obecného zastupiteľstva Snežnica číslo 

31/2018. 

Tento dodatok mení VZN v § 3 dotácia na jeden výkonový ukazovateľ 

Obec Snežnica nasledovnú ročnú výšku dotácie na mzdy a prevádzku na jeden výkonový 

ukazovateľ (počet detí v MŠ = 44, počet potencionálnych stravníkov = 117): 

Kategória školy, školského zariadenia Normatív na mzdy a prevádzku na žiaka v € 

Dieťa materskej školy 2.637,38 

Potencionálny stravník – žiak ZŠ 236,81 

 

Záverečné ustanovenia: 

1. Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 

06.09.219, uznesením č. 62/2019. 

2. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 20.09.2019. 

 

 

        podpísané 

MVDr. Milan Hlavatý 

        starosta obce  


