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Dodatok č. 3 k VZN  č.  3/2013 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa základnej školy s materskou školou a na žiaka školských 

zariadení so sídlom na území obce Zborov nad Bystricou. 

 

 

DODATOK Č. 3  

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2013 

o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku 

 na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zborov nad Bystricou 
 

 
Obec Zborov nad Bystricou v zmysle § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 6 ods. 12 písm. c) 

zák. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov  

 

VYDÁVA TENTO 

 

DODATOK Č. 3  

k Všeobecnému záväznému nariadeniu  č. 3/2013 

o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku 

 na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zborov nad Bystricou 

 

§ 1 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

1. Týmto dodatkom sa mení  príloha č. 1 k VZN č. 3/2013 v znení: na rok 2017 a zároveň 

ruší Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2013 schválený Obecným zastupiteľstvom                         

v Zborove nad Bystricou Uznesením č. 141/2016 zo dňa 09.12. 2016 s účinnosťou dňom                   

01. 01. 2017. 

 

§ 2 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Vyvesené na pripomienkovanie: 20.11. 2017 

2. Zvesené: 08.12. 2017 

3. Tento dodatok č. 3 k VZN č. 3/2013 bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva                             

v Zborove nad Bystricou č. 219/2017 dňa 08.12. 2017. 

4. Schválený  Dodatok č. 3  k  VZN č. 3/2013 vyvesený na úradnej tabuli: 11.12. 2017. 

5. Zvesené z úradnej tabule :  29.12.2017.   

6. Tento dodatok č.3 k VZN č.3/2013  schválený Obecným zastupiteľstvom                         

v Zborove nad Bystricou Uznesením č. 219/2017 zo dňa 08.12. 2017 nadobúda účinnosť 

dňom 01. 01. 2018. 

 
 
 

                                                                                            PaedDr. Juraj Hlavatý 
                                                                                                                       starosta obce 
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Dodatok č. 3 k VZN  č.  3/2013 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa základnej školy s materskou školou a na žiaka školských 

zariadení so sídlom na území obce Zborov nad Bystricou. 

 

PRÍLOHA Č. 1   K VZN Č. 3/2013 

 

Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku 

 na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zborov nad Bystricou 

na rok 2018 
 

 

Dieťa, žiak podľa kategórie 

školy, školského zariadenia 

Výška dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa/žiaka na kalendárny rok  2018 

v eurách  

Dieťa materskej školy  1.488,23 

Dieťa školského klubu detí    530,00 

Dieťa centra voľného času      14,14 

Potenciálny stravník – žiak ZŠ     194,68 

 


