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Obec REJDOVÁ
DODATOK ČÍSLO 1 K VZN ČÍSLO 2/2018

Obec Rejdová, v súlade s ustanovením §6 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom zriadení“) a v súlade s ustanovením §6
odsek 12 písmeno f) 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 (ďalej aj „zákon
o štátnej správe v školstve“) vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 2/2021

DODATOK Č. 2
K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU Č. 2/2018
O PODROBNOSTIACH FINANCOVANIA
MATERSKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ
ZRIADENÝCH OBCOU

§1
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej aj „nariadenie“) mení znenie Prílohy č. 1 Všeobecne
záväzného nariadenia obce č. 2/2018 o podrobnostiach financovania materskej školy
a školských zariadení zriadených obcou na nasledovné znenie:

Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy
a dieťa, alebo žiaka školského zariadenia zriadeného obcou pre rok 2021

Škola,
školské
zariadenie

Počet
detí/žiakov
k 15. 9. 2020

Výška finančných
prostriedkov
na jedno dieťa a rok*

Celková výška
finančných
prostriedkov na rok**

materská škola

19

2.944,21

55.940

školská jedáleň

121

380,19

46.003

školský klub detí

28

598,39

16.755

Záujmová činnosť

111

5,41

600

* €/dieťa, žiak, stravník/rok; ** €/rok
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§2
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na
webovom sídle obce od 1.3.2021 do 22.3.2021.

§3
Na Všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Rejdová
na svojom zasadnutí dňa 31.3.2021.
§4
Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce
a zverejnené na webovom sídle obce dňa 12.4.2021.

§5
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 26.4.2021.

_______________________________
Mgr. Slávka Krišťáková, v.r.
starostka obce
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