
 

 

OBEC BRESTOVANY, J. NIŽNANSKÉHO 6, 919 27 BRESTOVANY 

 

 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Brestovany vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 

2  a ods. 12 písm. d) 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, § 19 

zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto: 
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DODATOK č. 1  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2010 

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

zariadení so sídlom na území obce Brestovany 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Brestovanoch 

Dňa:                                 Uznesením č.   

Vyhlásené vyvesením dňa: 29. 11.2012 

Zvesené dňa:  

 

 



Dodatok k VZN 2/2010 

 

Určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení 

so sídlom na území obce Brestovany 

Čl. 1 

Predmet úpravy 

 

Dodatok č. 1 k VZN č 2/2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov 

škôl a školských zariadení na území obce Brestovany sa mení a dopĺňa nasledovne 

 

 

Čl. 2 

 

1.  § 3 -  Výška a účel dotácie VZN 2/2011 sa mení nasledovne:  

 

     1 . Výška dotácie na príslušný kalendárny rok
 
na prevádzku a mzdy  na dieťa materskej školy 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená nasledovne. 

Obec poskytuje dotáciu na jedno dieťa v: 

a) materskej škole vo výške 107 € mesačne          

b) školskom klube detí vo výške 24 € mesačne      

c) školskej jedálni vo výške 15 € mesačne       

 

2) Prijímateľ dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných 

a prevádzkových nákladov materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce 

a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia. 

   

 

 

V Brestovanoch dňa 29.11.2012 

                                                                                              

 

 Ing. Jozef Gabriel 

 starosta obce  

                                                                                            

 

 


