
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
č. 1/2009 

o určení výšky dotácie na prevádzku  
a mzdy na dieťa materskej školy  

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sokoľany 
na rok 2010 

 
Obec Sokoľany na základe ustanovenia zákona SNR 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 čl. II § 6 odsek 12 písmena d) 
 

vydáva 
 

toto všeobecne záväzne nariadenie o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 
materskej školy a školskej jedálne pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sokoľany 
na rok 2010. 
 
 

§ 1 
ÚVODNÉ USTANOVENIE 

 
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia ( ďalej len „VZN“ ) je určiť výšku dotácie      

na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školskej jedálne  pri MŠ 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sokoľany. 

2. Ustanovenia tohto VZN sa vzťahujú na Materskú školu Sokoľany a školskú jedáleň pri 
MŠ Sokoľany. 

 
§ 2 

URČENIE VÝŠKY DOTÁCIE 
 

Výška dotácie na dieťa od 3 rokov veku v materskej škole sa určuje vo výške 1.740,00 €. 
 
 

§ 3 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

 
1. Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon 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. 

2. Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Sokoľanoch č. 27/B6 
zo dňa 10. 12. 2009. 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2010. 
 
 Ing. Tomáš Suchý 
 starosta obce 
 
vyvesené dňa: 25.11.2009 
zvesené dňa: 10.12.2009 


