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Mesto Rajecké Teplice vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona                 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2  a ods. 

12 písm. d) 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, § 19 zákona               

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov sa vydáva toto:  

 

Všeobecne záväzne nariadenie Mesta Rajecké Teplice  

č.   6/2021, 
 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajecké Teplice 

č. 61/2009  
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a školských zariadení so sídlom  
na území Mesta Rajecké Teplice  

 

 Čl. 1 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Mesta Rajecké Teplice  
sa mení a dopĺňa takto: 

 

Príloha č.1 
Dotácia na rok 2022 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajecké Teplice sa mení dotácia na mzdy 

a prevádzku na žiaka v školskom klube detí z 621,00EUR na 587,00 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                                                Čl. 2 

1. Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo Mesta Rajecké Teplice uznesením       

č. 50/2021 dňa 9.12.2021. 

2. Toto VZN nadobúda účinnosť od 1. januára 2022. 

 

V Rajeckých Tepliciach, dňa 10.12.2021 

                                                                                                              

 

Mgr. Katarína Hollá 

  primátorka mesta 

            

Kategória škôl a školských 

zariadení 

Dotácia na mzdy 

a prevádzku na žiaka  

v eurách 

Materská 

škola 

dieťa do troch 

rokov                  3 050,00 

dieťa od troch 

rokov 1 550,00 

Školský klub detí  587,00 

Centrum voľného času     62,00 

Školská jedáleň                    100,00 


