
 1 

Dodatok č.6 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.4/2015 

o určení výšky finančných prostriedkov  na mzdy  a prevádzku na 

dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na 

území obce Dolná Tižina na kalendárny rok 2022 

 

 

Obec Dolná Tižina 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.6 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.4/2015, ktorým sa určuje výška 

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

zariadenia zriadených na území obce Dolná Tižina. 

 

§ 1 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2015, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov na 

mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území 

obce Dolná Tižina sa mení a dopĺňa  nasledovne: 

1.  § 3 sa ruší a nahrádza sa novým znením: 

 

Obec Dolná Tižina určuje nasledovnú výšku dotácie na rok 2022 z rozpočtu obce na mzdy a 

prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce 

Dolná Tižina:  
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Kategória školy, školského 

zariadenia 

Finančné 

prostriedky na 

mzdy a prevádzku 

na dieťa/žiaka na 

rok  2022 

Finančné 

prostriedky pre 

školy a školské 

zariadenia v € na rok 

2022 

Dieťa materskej školy  2509,44 133 000,- 

Žiak školského klubu detí 680 34 000,- 

Potenciálny stravník - žiak ZŠ 337,78 76 000,- 

Spolu na originálne školské 

kompetencie 
 

243 000,- 

 

 

 

§ 2 

Tento Dodatok č.6 k VZN č. 4/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy  na dieťa 

materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce Dolná Tižina bol 

schválený uznesením č.: 159/2021 Obecným zastupiteľstvom obce Dolná Tižina  dňa :15.12.2021 

Dodatok č.6 k VZN č.4/2015 nadobúda účinnosť dňa : 1.1.2022 

 

V Dolnej Tižine dňa:  15.12.2021 

 Ing. Ľubica Ďuricová 

 starostka obce 

                                                                                                              v.r. 

 

 

 

Návrh Dodatku č.6 k VZN č.4/2015 vyvesený na úradnej tabuli v obci Dolná Tižina dňa: 

30.11.2021 

Návrh Dodatku č.6 k VZN č.4/2015 zvesený z úradnej tabule v obci Dolná Tižina 

dňa:15.12.2021 

Dodatok č.6 k VZN č.4/2015 vyvesený na úradnej tabuli v obci Dolná Tižina dňa:16.12.2021  

Dodatok č.6 k  VZN č.4/2015 nadobúda účinnosť dňa 1.1.2022. 
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Pripomienkovanie Dodatku č. 6 k VZN č.4/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na 

mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území 

obce Dolná Tižina na kalendárny rok 2022 je možné 10 dní po vyvesení návrhu. 

Počas tejto lehoty môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku: 

-písomne na adresu Obecného úradu Dolná Tižina, Dolná Tižina 333,013 04 Dolná Tižina 

-odovzdať v podateľni Obecného úradu Dolná Tižina 

-e-mailom na adresu obec@obecdolnatizina.sk 

-ústne predniesť do zápisnice na Obecnom úrade Dolná Tižina. 

Pripomienkou je možné v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to 

doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť 

zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ prihliadať, a to najmä vtedy, ak 

nie sú zdôvodnené. 
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