
 

 OBEC  OLEŠNÁ 
 

 

 

  Dodatok č. 7 k VZN č. 3/2016 

 

Obec  Olešná na základe ustanovenia § 6 ods.1, 8 a 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, ustanovenia §6 ods. 12 písm. b) až g) zákona NR SR 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, ustanovenia § 7  zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení  neskorších  predpisov a v zmysle Dodatku č. 1 ku kolektívnej zmluve vyššieho 

stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o 

odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022 vydáva pre 

územie obce Olešná tento 

Dodatok č. 7     k VZN č. 3/2016 

o určení a  výške dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v základnej škole 

a v školských  zariadeniach  obce Olešná. 

v y d á v a 

   Dodatok č. 7   k VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Olešná  

  Dodatok č.7 k VZN č. 3/2016 –vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený dňa :                    

                                                                                 na  internetovej adrese dňa: 

29.09.2022 

29.09.2022 

 Začiatok lehoty na pripomienkové konanie : 29.09.2022 

Ukončenie pripomienkového konania: 09.10.2022 

Počet pripomienok uplatnených k návrhu:  

Návrh zvesený z úradnej tabule: 09.10.2022 

Dodatok č. 7 k VZN č. 3/2016 bol  schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva 

v Olešnej č. 303/2022 prijatého   dňa:  14.12.2022 

14.12.2022 

Dodatok č.7 k VZN č. 3/2016 vyvesený na úradnej tabuli obce Olešná dňa: 16.12.2022 

Dodatok č.7 k VZN č. 3/2016 zvesený z úradnej tabule obce Olešná dňa :  

Dodatok č. 7 k VZN č. 3/2016 nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2023 

                



   Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 sa mení a dopĺňa nasledovne:  

 

 

Príloha č. 1   

 

Tabuľka -  č.2 sa mení  a dopĺňa nasledovne:   

školské 
zariadenia 

Pôvodný 
rozpočet 

Zvýšenie 
určené na 
vyplatenie 

odmeny 

celkom 

MŠ 127000,00 +4414,00 131414,00 

ŠJ 40529,00 +2759,00 43288,00 

ŠKD 23753,00 +931,00 24684,00 

CVČ 

 

4000,00 +68,00 4068,00 

spolu bežné 
výdavky 

195 282.00 +8172,00 203 454,00 

    

 

  V  Olešnej, dňa 16.12. 2022 

                          v. r.  Ing. Anton Dočár  

              starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

Výpis  Uznesenia  303/2022 

Z 9.  rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Olešná zo dňa 14.12.2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Olešná podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

S ch v a ľ  u j e  

Dodatok č. 7 k VZN č. 3/2016  o určení a výške dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

v základnej škole a v školských zariadeniach obce Olešná v predloženom znení.  

Dodatok č. 7 k VZN č. 3/2016  bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.  

Hlasovanie poslancov:  

Za:  8 R. Vyrobík, M. Fojtík, JUDr. M. Plešivčáková, M. 

Gunčaga, T. Škulaviková, PhDr. K. Prengelová, 

PhD., PhDr. K. Koniarová, Mgr. J. Papíková  

Proti:  -  

Zdržal sa:  -  

Neprítomní:  1 Mgr. M. Perďochová  

 

V Olešnej, dňa:  15.12.2022 

                        v. r.  Ing. Anton Dočár  

          starosta obce 

 


