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Obecné zastupiteľstvo obce  Nitrianske Rudno vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 

ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a 

v súlade s § 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 sa uznieslo 

na tomto    

Doplnku č. 4 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 

o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva  

 

 

Článok I. 

 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 o financovaní originálnych kompetencií obce na 

úseku školstva schválené 07. 12. 2015 uznesením č. 9/2015 - C/2 sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. Príloha č. 1  k VZN č. 1/2015 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku     

školstva znie: 
„Príloha č. 1  

k VZN č. 1/2015 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva 
 

Výška  finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa pre Materskú školu 

Nitrianske Rudno, žiaka ŠKD a stravníka v ŠJ  pre  Základnú školu Nitrianske Rudno  

na rok 2018 

 

 

Škola a školské zariadenia  

 

 

Výška finančných 

prostriedkov (€) 

 

Počet 

detí/žiakov 

k 15. 9. 2017 

Materská škola 

 

2 298,- /dieťa/rok 

spolu: 209 118,- /rok 

91 

Školský klub detí 

 

505,- /žiak/rok 

spolu: 48 985,- /rok 

97 

Školská jedáleň 150,- /stravník/rok 

spolu: 48 900 - /rok 

326 

Správa školských budov - MŠ 126,-/dieťa/rok 

spolu: 11 466,- 

91 

 

 

Článok 2 

 

Účinnosť 

 

Tento Doplnok  č. 4 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 o financovaní originálnych 

kompetencií obce na úseku školstva nadobúda účinnosť 15. deň od jeho vyhlásenia. 

 

 

 

 

 

Robert Štrbák  

  starosta obce 


