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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

obce Červenica pri Sabinove 

č. 2/2022, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2022 

o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií                           
na úseku školstva                                                                                                                              

(dodatok č. 1) 

 

Obec Červenica pri Sabinove  podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a § 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 dodatok všeobecne záväzného nariadenia. 

 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

1. Tento dodatok všeobecne záväzného nariadenia mení Všeobecne záväzné nariadenie obce 

Červenica pri Sabinove č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie 

originálnych kompetencií na úseku školstva.  

 

Článok 2 Normatívy sa mení a znie nasledovne: 

Normatív Výška normatívu v € 

- dieťa materskej školy  2 690,- 

- skutočný stravník školskej jedálne 437,- 

- žiak centra voľného časa max. 40,- 

- dieťa v školskom klube detí(1.9 – 

31.12.2022 
222 

 

 

 



Článok 2 
Záverečné ustanovenia  

 

1. Dodatok všeobecne záväzného nariadenia bol schválený na 23. zasadaní Obecného 

zastupiteľstva v Červenici pri Sabinove dňa 10.06. 2022 uznesením č. 182/2022. 

2. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných 

prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva, ktoré boli 

prerokované a schválené dňa 21 01.2022 uznesením č. 164/2022 a nadobudli účinnosť dňom 

01.03.2022 zostávajú  v pôvodnom znení.  

3.  Tento dodatok VZN nadobúda účinnosť 1. 9. 2022.  

 

 

V Červenici pri Sabinove, 13.6.2022 

 

 Ing. Pavol Spodník  

 starosta obce 


