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Obec Ptičie - NÁVRH dodatku  
 
Č.   4/2013 
 
 

 
K VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU  

O POSKYTOVANÍ  DOTÁCIÍ  PRE CENTRA VO ĽNÉHO ČASU  Z VLASTNÝCH 
PRÍJMOV   OBCE PTI ČIE PRE ŽIAKOV S TRVALÝM POBYTOM NA ÚZEMI 

OBCE  P T I Č I E 
NA ROK 2013  

 
 
Obec Ptičie na základe ustanovenia § 6 ods. 2  zákona SNR č. 369/1990 Z. z. 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 a ustanovenia § 7 ods. 1 písm. i zákona NR 
SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 
predpisov vydáva tento dodatok č.4  k VZN o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov obce 
Ptičie pre  centra voľného času , ktoré navštevujú žiaci od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom 
v obci Ptičie. 
 

 
 

Článok 1 
Predmet dodatku 

 
Týmto dodatkom sa mení Všeobecné záväzne nariadenie Obce Ptičie č.2/2011 v znení 
Dodatku č.4 takto: 
 
1. V Článku 4 v bode 1 sa nahrádza  príloha  k VZN novou prílohou. 
 
Ostatné ustanovenia VZN ostávajú nezmenené  
 

Článok 2 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Dodatok  č.4 k VZN č. 2/2011  bude schvaľovaný Obecným zastupiteľstvom 22.02.2013 
2. Dodatok  č.4 k VZN č.2/2011 nadobudne účinnosť 15 dňom od jeho vyvesenia na úradnej 
tabuli obce. 
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Príloha k VZN: 
 

 
1.Výška dotácie na jedno dieťa (žiaka), centra voľného času, na rok 2013: 
 
Škola – školské zariadenie Suma na dieťa 

(žiaka) školy, ŠZ 
zriadené obcou 

Suma na dieťa 
(žiaka) školy, ŠZ 
zriadené cirkvou 

Suma na dieťa 
(žiaka) školy, ŠZ 
zriadené 
súkromnou osobou 

MŠ - dieťa do 3 rokov veku   -   
MŠ – dieťa  nad 3 roky veku      
ŠJ pri MŠ   
CVČ    55.- € 
         
       
      
       
       
       
 

   
 
 
 
 
V Ptičom  30.01.2012 
 
 
 
                                                                                                 Čorný Marián 

starosta obce Ptičie 


