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Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2014 

o určení výšky finančných prostriedkov  na mzdy  a prevádzku na 

dieťa materskej školy zriadenej na území obce Ovčiarsko na 

kalendárny rok 2018 

 

 

Obec Ovčiarsko v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a v zmysle § 6 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. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2014, ktorým sa určuje výška 

finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy zriadenej na území obce 

Ovčiarsko. 

 

§ 1 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov na 

mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy zriadenej na území obce Ovčiarsko sa mení a dopĺňa  

nasledovne: 

V druhej časti § 3, ods. 1 sa ruší  a nahrádza sa novým znením: 

 

Obec Ovčiarsko určuje nasledovnú výšku dotácie na rok 2018 z rozpočtu obce na mzdy a 

prevádzku na dieťa materskej školy zriadenej na území obce Ovčiarsko:  
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Kategória školy, školského 

zariadenia 

Finančné 

prostriedky na 

mzdy a prevádzku 

na dieťa na rok 

2018 

Finančné 

prostriedky pre 

materskú školu         

v € na rok 2018 

Dieťa materskej školy  3 595 53 925 

 

 

§ 2 

Tento Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy zriadenej na území obce Ovčiarsko bol schválený uznesením č. 7/2018 Obecným 

zastupiteľstvom obce Ovčiarsko dňa 02.02.2018.  

Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2014 nadobúda účinnosť dňa 20.02.2018. 

 

V Ovčiarsku dňa 02.02.2018 

 

 

 

 

 

  Darina Ninisová 

   starostka obce 

 

 

 

 

Návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 2/2014 vyvesený na úradnej tabuli v obci Ovčiarsko dňa 16.01.2018. 

Návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 2/2014 zvesený z úradnej tabule v obci Ovčiarsko dňa 02.02.2018. 

Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2014 vyvesený na úradnej tabuli v obci Ovčiarsko dňa 05.02.2018. 

Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2014 nadobúda účinnosť dňa 20.02.2018. 


