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Obecné zastupiteľstvo Obce Dechtice vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia 

§ 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  

vydáva  tento  

 

 

Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2019  

o financovaní materskej školy a  školských zariadení   

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dechtice so sídlom na území 

Obce Dechtice. 
 

 

Príloha č.  1 k VZN č.   9/2019  

o financovaní materskej školy a  školských zariadení   

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dechtice so sídlom na území Obce 

Dechtice. 

    

 
Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej 

školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dechtice na rok 2020. 

 

Kategória škôl a školských 

zariadení 

Dotácia na mzdy 

a prevádzku na dieťa/žiaka  

v eurách na kal. rok 

                                                    

Materská škola  2 744,06 

Školský klub detí 571,68 

Školská jedáleň 314,42 

  

 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Tento Dodatok č. 1  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce 

Dechtice č. 9/2019 o financovaní materskej školy a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dechtice so sídlom na území Obce Dechtice 

schválilo Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach na svojom zasadnutí dňa 23.04.2020 

uznesením č. 19/2020  

2. Ostatné tu neupravené ustanovenia VZN č. 9/2019  zostávajú v pôvodnom znení.  

3. Tento Dodatok č. 1 k VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho 

vyvesenia.   

 

V Dechticiach, dňa 23.04.2020 

 

 

                                                                                  PhDr. Karol Zachar 

                                                                                        starosta obce 


