O B E C Richnava
Všeobecne záväzné nariadenie

č. 1/2019
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2009
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Richnava
___________________________________________________________________________

VZN je účinné od 01.04.2019 do 31.12.2019
Návrh tohto nariadenia (VZN) :
•
•
•

vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 28.02.2019
zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 28.02.2019
zverejnený na internetovej adrese obce dňa : 28.02.2019

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (vrátane): 10.03.2019
Doručené pripomienky (počet): 0
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 11.03.2019
K navrhovanému VZN vyvesenému na úradnej tabuli v Richnave dňa 28.02.2019
neeviduje obec k 11.03.2019 žiadne pripomienky.

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: 11.03.2019

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Richnave
dňa: 15.03.2019

pod č.: 19/2019

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Richnava
dňa: 15.03.2019
VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce
dňa: 15.03.2019

VZN zvesené z úradnej tabule obce Richnava
dňa:

Ivan Dunka
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Richnava vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 a § 11 ods.
4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, §
6 ods. 2 a ods. 12 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 NR SR č. 523/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a § 7 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č. 1/2019
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2009
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Richnava
§1
(1) Všeobecne záväzné nariadenie číslo 4/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Richnava sa mení takto:
V § 3 ods. 1 sa text „2 320,00 EUR“ nahrádza textom „3 393,73 EUR“.
§2
(1) Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Richnava dňa 15.03.2019.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie je účinné od 01.04.2019 do 31.12.2019.

V Richnave dňa 15.03.2019

Ivan Dunka
starosta obce

