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dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení Základnej
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Ing. Zuzana Valocká
starostka obce

Obecné zastupiteľstvo obce Žabokreky vo veciach územnej samosprávy v zmysle § § 6 ods. 1
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v
zmysle § 6 ods. 12 písm. d) zák. 596/2003 Z.Z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov vydáva
tento dodatok č. 2 k
všeobecne záväznému nariadeniu
§1
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2011 O poskytovaní dotácie na mzdy a prevádzku
materskej školy a školských zariadení Základnej školy Žabokreky sa mení takto :
§1 pôvodného VZN
Predmet úpravy
Prvá veta sa vypúšťa a nahrádza nasledovnou:

Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na mzdy a prevádzku
na






dieťa materskej školy
žiaka školského klubu detí
zariadenia výdajnej školskej jedálne pri ZŠ Žabokreky
školskej jedálne pri MŠ Žabokreky
centrá voľného času zriadené na území inej obce(mesta),cirkevných a súkromných
centier voľného času, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom v obci Žabokreky vo
veku od 5 do 15 rokov
zaradených na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR do siete škôl a školských
zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky
§2 pôvodného VZN
Príjemca dotácie
sa nahrádza v celom rozsahu novým znením §2 nasledovne:

Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je Obec Žabokreky za školy a školské zariadenia
vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti bez právnej subjektivity, t.j. Materská škola Žabokreky ,
Základná škola Žabokreky, výdajná školská jedáleň,školská jedáleň v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Žabokreky.a zriaďovateľ centra voľného času v inej obci (mesta) ,
zriaďovateľ cirkevných a súkromných centier voľného času , ktoré navštevujú deti s trvalým
pobytom v obci Žabokreky vo veku od 5 do 15 rokov ak o dotáciu požiada.
§3 pôvodného VZN
Výška a účel dotácie
sa mení v odstavci 1 takto:
1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy ,
žiaka školského klubu detí , zariadenia školského stravovania a centrá voľného času
zriadené na území inej obce(mesta),cirkevných a súkromných centier voľného času, ktoré
navštevujú deti s trvalým pobytom v obci Žabokreky vo veku od 5 do 15 rokov je určená
v prílohe č.1 .
sa mení v odstavci 2 takto:

2) Prijímateľ dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných
a prevádzkových nákladov a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť
a účelnosť jej použitia.
Dopĺňa sa odstavec č.4:
4) Dotácia na príslušný kalendárny rok pre príjemcu v § 2 , ktorým je zriaďovateľ centra
voľného času v inej obci (meste) , zriaďovateľ cirkevných a súkromných centier voľného
času je určená vo výške 88% dotácie na dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce. Tieto finančné prostriedky obec poskytne výlučne na deti s trvalým
pobytom na jej území a iba na základe zmluvy uzatvorenej so zriaďovateľom, ktorý
o prostriedky požiada.
Dopĺňa sa odstavec č.5:
Obec poskytne dotáciu na to isté dieťa iba pre jedno centrum volného času .
§4 pôvodného VZN
Termín, spôsob a zúčtovanie poskytovania dotácie
sa dopĺňa v odstavci 1) o vetu:
Obec Žabokreky poskytne príjemcovi podľa § 2 , ktorým je zriaďovateľ centra voľného času
v inej obci (meste) , zriaďovateľ cirkevných a súkromných centier voľného času dotáciu
jedenkrát ročne na príslušný kalendárny rok po podpise zmluvy .

Príloha 1 sa mení a nahrádza nasledovne:
Dotácia na rok 2014 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Žabokreky

Kategória škôl a školských
zariadení

Dotácia na mzdy a prevádzku
na žiaka
v eurách
1868 €

Materská škola

t.j. spolu ročne max.80.324 €
395 €

Školský klub detí

t.j. spolu ročne max. 24.091 €

Výdajná školská jedáleň pri ZŠ
Žabokreky

141,82 €
t.j. spolu ročne max. 8 651 €

Školská jedáleň pri MŠ
Žabokreky

261 € t.j. spolu ročne max.
11.223 €

Žiak centra volného času

58,57

§2
Dodatok č.2 k VZN bol schválený obecným zastupiteľstvom v Žabokrekoch uznesením číslo
1/2014/3 zo dňa 30.01.2014 a nadobúda účinnosť dňa 17.02.2014.
V Žabokrekoch, dňa 31.01.2014

Ing. Zuzana Valocká
starostka obce Žabokreky

