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    Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2022,  
ktorým sa mení  VZN č. 5/2013 

o určení výšky finančných prostriedkov  
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce 
 
Obec Nová Ľubovňa (ďalej len „obec“)  podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 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  týmto všeobecne záväzným nariadením zmenu, na ktorom sa 
uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ľubovňa podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona 
o obecnom zriadení  
     

ČLÁNOK 1 
Úvodné ustanovenia 

 
Vo Všeobecne záväznom nariadení obce Nová Ľubovňa č. 5/2013, schválenom dňa 13.12.2013 
o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka 
školských zariadení so sídlom na území obce, sa mení  Príloha č. 1 VZN č. 5/2013 s účinnosťou 
k 01.01.2023 v nasledovnom znení: 
 

ČLÁNOK 2 
Príloha č. 1 VZN č. 5/2013 

Finančné prostriedky na rok 2023 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka 
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

 

Kategória škôl a školských                    
zariadení  

Finančný príspevok na mzdy a prevádzku na žiaka                                                            
v eurách 

Materská škola  3 384,00 

Zariadenie školského stravovania ZŠ 370,42 

Školský klub detí pri ZŠ 909,61 

Centrum voľného času pri ZŠ 56,30 
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ČLÁNOK 3 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Návrh VZN č. 6/2022, ktorým sa mení  VZN č. 5/2013 o určení výšky finančných 
prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so 
sídlom na území obce Nová Ľubovňa v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov: 
 

a) Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 23.11.2022 

b) Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 23.11.2022 

c) Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 23.11.2022 

d) Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 04.12.2022 

 
2. Na VZN č. 6/2022, ktorým sa mení  VZN č. 5/2013 o určení výšky finančných prostriedkov 

na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na 
území obce Nová Ľubovňa sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Novej Ľubovni: 
 

a) Na rokovaní Obecného zastupiteľstva Nová Ľubovňa:  
b) Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce:  
c) VZN č. 5/2022 nadobúda účinnosť dňom:  

 
 
 
 
 
 Ing. Júlia Boďová,v.r.  
                                                                                                          starostka obce Nová Ľubovňa 
 
 
                                                                                                      
• Návrh VZN č. 6/2022, ktorým sa mení  VZN č. 5/2013 o určení výšky finančných prostriedkov 
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území 
obce Nová Ľubovňa bol vyvesený na úradnej tabuli obce: 
 
 
Dňa: 23.11.2022  pečiatka      podpis: ................................. 
 
 
• Návrh VZN č. 6/2022, ktorým sa mení  VZN č. 5/2013 o určení výšky finančných prostriedkov 
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území 
obce Nová Ľubovňa bol zvesený z úradnej tabule obce :. 

 

 
Dňa: ..................................  pečiatka    podpis: ................................. 


