
Obecné zastupiteľstvo obce Klokočov vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 
2  a ods. 12 písm. d) 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, § 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 sa uznieslo na tejto  novelizácií všeobecne záväzného 
nariadenia 

 
Novelizácia č.2/2012 

Všeobecne záväzného nariadenia Obce Klokočov č.3/2012 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 
školy a školských zariadení so sídlom na území obce Klokočov 

§ 1 
Predmet úpravy 

 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Klokočov č.3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Klokočov, 
ktoré bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Klokočove dňa 24. februára 2012 sa touto 
novelizáciou č. 2/2012 upravuje nasledovne: 
1. 
Príloha 1 v doteraz platnom znení sa ruší a nahrádza Prílohu č.1 v nasledovnom znení: 
 

Príloha č.1 

   

Dotácia na rok 2012 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Kategória škôl a školských zariadení 

Dotácia na mzdy 
a prevádzku na žiaka  

Dotácia na mzdy a 
prevádzku na rok 2012  

v eurách v eurách 

Materská škola Klokočov                                        1.717,20 41.213,- 

Školský klub detí Klokočov 302,22 15.111,- 

Centrum voľného času Klokočov 175,38 61.209,- 

Zariadenie školského stravovania Klokočov 134,08 29.900,- 

   
 

§ 2 



Záverečné ustanovenia 
 

1. Novelizácia č.2/2012 VZN č.3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa    
    materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Klokočov bola schválená  
    Obecným zastupiteľstvom v Klokočove dňa   ..................  uznesením č. ................ 
 
2. Novelizácia č.2/2012 nadobúda účinnosť a právoplatnosť pätnástym dňom od schválenia   
    t.j.  ........................ 
 
 
 
 
 
        Ľuboš Stríž 
        starosta obce 
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