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Všeobecne záväzné nariadenie 
Obce Valaská Belá 

č. xx/2015 
 
 
 

 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 9/2012 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy  
a dieťa školských zariadení na území Obce Valaská Belá 

 
 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Valaská Belá vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 
6 ods. 1 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a 
doplnkov, s použitím ustanovení § 6 ods. 2 a ods. 12 písm. d) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších zmien a doplnkov, ustanovení § 19 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších zmien a doplnkov a ustanovení § 7 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto  
 
 
 
 

všeobecne záväzné nariadenie: 



 
 
Všeobecne záväzné nariadenie číslo 9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a 

mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení na území Obce Valaská Belá sa mení a 
dopĺňa v prílohe takto:  

 
Čl. 1 

                                                                                               Príloha č. 1b k VZN č. 9/2012  

Výška    dotácie    na    mzdy    a    prevádzku    na    dieťa / žiaka    materskej    školy    a    
školského zariadenia  a  centra  voľného  času   so sídlom  na  území  obce  na rok 2016: 

 

Školy a školské zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti       
Obce Valaská Belá 

Výška dotácie 
na dieťa/žiaka 
(stravníka) na 

rok 

  Počet detí    
  (stravníkov) 

k 15.9.2015 

Celková ročná 
dotácia  na 
školu, školské 
zariadenie  

Materská škola pri ZŠ 130 601,00 
o materská škola 111 876,00 
o školská jedáleň pri MŠ 

2 141,00 € 61 
  18 725,00 

Školský klub detí pri ZŠ 136,00 € 154   20 944,00 
Školské stravovacie zariadenie pri ZŠ 227,00 € 154   34 958,00 
Centrum voľného času pri ZŠ   48,00 € 171     8 208,00 

 

Materská škola – na správu školských objektov     47,00 € 61     2 867,00 
Základná škola – na správu školských objektov     55,00 € 154     8 470,00 

 206 048,00 

 
 
 

Čl. 2 
 
(1) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia Obce Valaská Belá bol vyvesený na verejné 
      pripomienkovanie dňa  27. 11. 2015.  
 
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo a schválilo ho Obecné 
      zastupiteľstvo  vo Valaskej Belej  ............................. uznesením číslo .......................... 
  
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Valaská Belá  
      ..................................  
 
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa  
       vyvesenia.  
            
          
 

Ing. Miloš Cúcik  
                starosta obce 


