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Obec Chocholná – Velčice v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona 

SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ustanovenia § 

6 ods. 12 písm. c) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  v y d á v a  toto: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Chocholná – Velčice č.    2/2016 

ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2013 o financovaní materskej školy 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chocholná - Velčice (ďalej len VZN) 

nasledovne: 

 

 

Príloha č. 1 k VZN č.   3/2013  O financovaní materských škôl a školských zariadení  

                     v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chocholná - Velčice 

 

 

 

Dotácia na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Chocholná - Velčice na rok 2016 

 

Škola, školské zariadenie Dotácia na dieťa v eur 

Materská škola 2.113,98 

Školský klub detí 439,28 

Školská jedáleň 711,95 

 

V Chocholnej – Velčiciach dňa 06.06. 2016            

 

 

Ing Alena Bulková 

starostka obce 

 

 


