
NÁVRH! 

 

 

OBEC BRESTOVANY, J. NIŽNANSKÉHO 6, 919 27  BRESTOVANY 

 

 

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

ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 

ods. 2 písm. b), c), e) 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 všeobecnom záväznom 

nariadení (ďalej len „VZN“): 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019, ktorým sa dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 

O FINANCOVANÍ MATERSKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ SO  

SÍDLOM NA ÚZEMÍ OBCE BRESTOVANY 

 

 

Návrh VZN – vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na internetovej adrese dňa: 07.11.2019 – 21.11.2019 

Lehota na predkladanie pripomienok k návrhu VZN:  07.11.2019 – 16.11.2019 

Doručené pripomienky (počet): 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa :  

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom obce Brestovany: 

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Brestovany dňa: 

VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2020  

 

 



 

Čl. 1 

Predmet úpravy 

 

Predmetom úpravy je zmena doterajšieho znenia VZN č. 3/2015 o financovaní materskej 

školy a školských zariadení so sídlom na území obce Brestovany, ktoré bolo zmenené 

a doplnené VZN č. 1/2017 

 

 

Čl. 2 

Zmeny v doterajšej úprave 

 

VZN č. 3/2015 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území 

obce, ktoré bolo zmenené a doplnené VZN č. 1/2017 sa v časti znenia § 5“Výška finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku mení nasledovne: 

 

1) Výška finančných prostriedkov na dieťa/rok v MŠ je 2 071,- eur  

2) Výška finančných prostriedkov na dieťa /rok v ŠKD je 567,- eur 

3) Výška finančných prostriedkov na stravníka/rok v ŠJ je 344,- eur  

4)  

 

Čl. 3 

Záverečné ustanovenia 

 

 Zrušuje sa VZN 1/2017 zo dňa 01.12.2017, ktoré bolo schválené uznesením obecného 

zastupiteľstva č. 53/2017. 

 

 

 

V Brestovanoch dňa ....... 

 

 

         Ing. Ondrej Kuhajda 

                starosta obce 


