
 
Všeobecne záväzne nariadenie 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských 
zariadení so sídlom na území Obce Nová Bystrica 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 Obec Nová Bystrica vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 odst. 1 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 odst. 2 a odst. 12 
písm.d/ zákona 596/2004 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva  
 

Dodatok č. 7, 
 

ktorým sa mení VZN č. 4/2009 v § 3 odst. 1 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Nová Bystrica 

 
§ 3 

Výška a účel dotácie 
Odsek 1 sa mení nasledovne: 

1. Výška dotácie na rok 2022 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je nasledovné: 

 
Základná škola s materskou školou Nová Bystrica: 

Školské zariadenie Dotácia na 1 dieťa Počet detí Dotácia celkom 
Materská škola 1 298,95 59 76 638 
Školský klub detí 859,59 49 42 120 
CVČ 53,68 195 10 468 
Školská jedáleň 291,14 195 56 774 
Dotácia celkom –  
Originálne komp. 

  186.000 

 
Základná škola s materskou školou Nová Bystrica - Vychylovka: 

Školské zariadenie Dotácia na 1 dieťa Počet detí Dotácia celkom 
Materská škola 2  127 15 31 905 
Školský klub detí 803 8 6 424 
Školská jedáleň 853 31 26 443 
Dotácia celkom – 
originálne komp. 

  cca 64 772,- 

 

Dodatok nariadenia č. 7 schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2021 uznesením č. 

10/2021/B/6. 

 
 
         Ing. Jozef Balačin 

         Starosta obce 
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