
Vyvesené:                                                                                              Zvesené: 
 
 
Obec Veľká Čierna na základe ustanovenia  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov,   a na základe zákona NR SR č. 179/2009 Z.z. , ktorým sa dopĺňa zákon 
č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení 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 podľa článku II vydáva Všeobecne záväzné nariadenie obce o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 
2010 pre územie obce Veľká Čierna.  

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľká Čierna  č.  1/2009 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  dieťa materskej školy  

a dieťa školského zariadenia  na príslušný kalendárny rok 2010  
 
 

PRVÁ ČASŤ 
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 
Článok I 

ÚČEL A PREDMET 
 
     Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „nariadenie“ ) určuje výšku dotácie  na 
prevádzku a mzdy na  dieťa materskej školy na príslušný kalendárny rok   zriadeného na 
území obce Veľká Čierna . Toto nariadenie určuje výšku dotácie  na prevádzku a mzdy na 
 dieťa materskej školy a školského zariadenia  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľká 
Čierna  na rok  2010  
 
                                                                   Článok II 
                                                          DRUHY DOTÁCIÍ  
 
     Dotácie upravené v tomto nariadení zahŕňajú: 
a) dotáciu na pobyt dieťaťa v materskej škole 
 

DRUHÁ ČASŤ 
                         DOTÁCIA V ŠKOLÁCH  A ŠKOLSKÝCH  ZARIADENIA 
 

Článok III 
DOTÁCIA NA POBYT DIE ŤAŤA  MATERSKEJ ŠKOLE 

 
 
     (1) Obec Veľká Čierna (ďalej len „obec “) na pobyt dieťaťa v materskej škole 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce poskytne dotáciu na jedno dieťa vo výške sumou 1700 € 
ročne. 
 
.  
 
 



TRETIA ČASŤ 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
 

(1) Veci neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom a osobitnými predpismi.1 
 

(2) Obecné zastupiteľstvo vo  Veľkej Čiernej  sa uznieslo na tomto VZN dňa: 16.12.2009 
 

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom : 1.1.2010 
 
 
 
 
 

Ing. Štefan Harant 
    starosta 

 
 
 
 
Vo Veľkej Čiernej: dňa  16.12.2009  

                                                 
1 napr. Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov   


