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Obecné zastupiteľstvo obce Plaveč vo veciach územnej samosprávy podľa § 6 ods. 1 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s 
§ 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2011 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov   

 
vydáva 

toto všeobecne záväzné nariadenie: 
 
 

 Všeobecne záväzné nariadenie obce Plaveč č. 65 o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
Plaveč pre rok 2016 sa mení nasledovne: 
 
Bod I. 
Čl. 2 – určenie výšky dotácie znie: 
1. Dotácia na dieťa materskej školy sa určuje vo výške 1.376,67 EUR.  
2. Dotácia zariadenia školského stravovania na potencionálneho stravníka – žiaka Základnej 

školy s materskou školou sa určuje vo výške 177,24 EUR.   
3. Dotácia na dieťa školského klubu detí sa určuje vo výške 752,00 EUR. 
4. Dotácia na voľnočasové aktivity detí na dieťa do 15 rokov vo výške 20,00 EUR. 
5. Dotácia na prevádzku multifunkčného ihriska vo výške 1620,00 EUR. 
6. Dotácia na spoločné voľnočasové aktivity detí vo výške 1.560,00 EUR. 
7. Dotácia na spoločné voľnočasové aktivity organizované obcou vo výške 1.560,00 EUR.  
 
Bod II. 

Ostatné ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia č. 65 ostávajú nezmenené. 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Plavči na svojom 

zasadnutí dňa 25.11.2016 uznesením č. 147/2016. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce 
Plaveč č. 70 

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie obce Plaveč 
č. 65 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 
materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2016. 
 



Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa vyhlásenia. 
 
 

                                                                                                 Ing. Štefan  M u r c k o , v.r. 
                                                                                                         starosta obce 

 
 


