
 
Obecné zastupiteľstvo obce Nitrianska Blatnica 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  v y d á v a  pre územie obce Nitrianska 
Blatnica tento dodatok  
k všeobecne záväznému nariadeniu, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2009 
  
 
 

VZN č. 2/2012 
DODATOK č. 3 K VZN č. 7/2009 

 
 

§1 
Predmet úpravy 

1)  Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a  mzdy na 
dieťa 1) materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Nitrianska Blatnica, ktoré 
sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení 
Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 2) 

 

§5 
Záverečné ustanovenia 

1) Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 
a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce  Nitrianska Blatnica, upravené týmto všeobecne 
záväzným nariadením, sa  vzťahujú  príslušné  právne predpisy 3).  
2)  Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Nitrianskej Blatnici uznesením č. 78/2012    
zo dňa 13.12.2012 . 
3)  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2013. 
 
 
 
V Nitrianskej Blatnici  dňa 14.12.2012 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        Mgr. Michal Toman 
                                                                                              starosta obce        
 
 
                               
 
                                                
_________________________________________________________________________ 
 
1) ust. § 6 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 zmien a doplnkov 

2) § 15 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

3) napr. ust. § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
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Príloha č. 1 
 
Dotácia na rok 2013 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nitrianska Blatnica 
 

Kategória škôl a školských 
zariadení 

Dotácia na mzdy a prevádzku 
na žiaka  
v eurách 

                                                    
Materská škola                    1 618,89 

Školský klub detí    94,88 
Zariadenie školského 
stravovania    106,74 
 
 
 
 
Vyvesené dňa: 14.12.2012 
 
Zvesené dňa :  31.12.2012 
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