
VŠEOBECNE ZÁVӒZNÉ NARIADENIE  

č. 1/2020 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o určení výšky 

finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka 

v školskom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

 

Obec Prašice podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov a v zmysle § 6 ods.12 písm. c) zákona 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 

 

vydáva 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Prašice č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 4/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na 

dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov. 

   

 

Článok I. 

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a 

prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení v znení neskorších zmien 

a doplnkov sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1. Príloha č. 1 k VZN č. 4/2019 sa nahrádza novým znením.  

 

 

Článok II. 

 

1. Na tomto VZN sa Obecné zastupiteľstvo v Prašiciach uznieslo na zasadnutí dňa 

07.10.2020 a toto VZN nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli 

obce Prašice a na webovom sídle obce Prašice. 

2. Rozdiel dotácie oproti pôvodnému zneniu VZN za obdobie od 01.01.2020 bude 

prepočítaný v mesiaci november 2020. 

3. Ostatné ustanovenia VZN č. 4/2019 nedotknuté týmto VZN zostávajú v platnosti.  

 

 

 

 

 

____________________ 

Erika NEMEŠOVÁ 

 starostka obce Prašice 



PRÍLOHA č. 1 k VZN č. 4/2019 

Finančné prostriedky na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka 

školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na rok 2020 

 

 

 

Výška finančných prostriedkov 

na dieťa/na žiaka v eurách 

Materská škola pri ZŠ s MŠ Prašice, Ul. 1. mája 

144 /vrátane stravovania v MŠ/              2.494,81 

Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Prašice, Ul. 1. mája 

144                 638,89 

Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ 

Prašice, ul. mája 144                 234,95 

 

 


