
Všeobecne záväzné nariadenie - návrh 
Obce Obišovce 

č. 2/2012 
o ur čení dotácie na prevádzku a mzdy z rozpo čtu obce na die ťa v materskej škole a die ťa školského 
zariadenia na príslušný kalendárny rok v zria ďovacej pôsobnosti obce Obišovce 
 
Prerokované OZ v Obišovciach 30.10.2012, uznesenie číslo 90./2012 
počet prítomných poslancov na zasadnutí 5 
Návrh vyvesený na úradnej tabuli: 31.10.2012 
Počet pripomienok uplatnených k návrhu nariadenia: ................................. 
 
VZN č. 2 /2012 o určení dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa v materskej škole a dieťa 
školského zariadenia na príslušný kalendárny rok v zriaďovacej pôsobnosti obce Obišovce vyvesené na 
úradnej tabuli : 31.10.2012 
Zvesené z úradnej tabule: ........................ 
Účinnos ť od: ........................... 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Obišovce 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 uznieslo  na tomto: Všeobecne záväznom nariadení č. 2/2012 o ur čení 
dotácie na prevádzku a mzdy z rozpo čtu obce na die ťa v materskej škole a die ťa školského 
zariadenia na príslušný kalendárny rok v zria ďovacej pôsobnosti obce Obišovce 
 

čl. 1 Predmet úpravy 
 

1.1.Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“ ) určuje výšku dotácie 
zriaďovateľa na prevádzku a mzdy na jedno dieťa, ktoré bude poskytovať materskej škole 

a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Obišovce. 
 

čl. 2 Príjemca dotácie 
        Pre účely tohto nariadenia sú: 
2.1. školami: 

• Materská škola v Obišovciach v zriaďovacej pôsobnosti obce Obišovce.  
2.2. školskými zariadeniami: 

• školská jedáleň pri Materskej škole v zriaďovacej pôsobnosti obce Obišovce 
 

čl. 3 Výška a ú čel dotácie 
 

3.1 Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka školského 
zariadenia a dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, je určená v prílohe 
č.1 všeobecne záväzného nariadenia. 
3.2 Prijímateľ dotácie podľa čl. 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných 
a prevádzkových nákladov školských zariadení a materskej školy so sídlom na území obce 
a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia. 
3.3 V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je 
prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného 
kalendárneho roku. 

čl. 4 Závere čné ustanovenie 
 

4.1 Výšku dotácie na prevádzku a mzdy v školskej jedálni bude zriaďovateľ každoročne upravovať prílohou 
č.1 k tomuto VZN. 
4.2 Výšku dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy vo výchovno – vzdelávacom 
procese a výšku dotácie na mzdy a prevádzku v materskej škole bude zriaďovateľ 
každoročne upravovať prílohou č.1 k tomuto VZN . 
 



čl. 5 Účinnos ť nariadenia 
 
5.1 Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Obišovce o určení dotácie na prevádzku a mzdy z 
rozpočtu obce na dieťa v materskej škole a dieťa školského zariadenia na príslušný 
kalendárny rok v zriaďovacej pôsobnosti obce  Obišovce sa uznieslo obecne zastupiteľstvo 
v Obišovciach dňa ............2012, uznesením číslo .........................../2012 
 
5.2 Všeobecne záväzné nariadenie obce Obišovce o určení dotácie na prevádzku a mzdy z 
rozpočtu obce na dieťa v materskej škole a dieťa školského zariadenia na príslušný 
kalendárny rok v zriaďovacej pôsobnosti obce Kysak bolo vyvesené na pripomienkovanie 
občanom dňa 27.11.2009 a zvesené dňa 16.12.2009. 
 
5.3 Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Obišovce o určení dotácie na prevádzku a mzdy z 
rozpočtu obce na dieťa v materskej škole a dieťa školského zariadenia na príslušný 
kalendárny rok v zriaďovacej pôsobnosti obce Obišovce nadobúda účinnosť dňom .............................. 
 
 
V Obišovciach, .............2012 
 

Peter Kišiday 
starosta obce 

 

Príloha č.1 VZN č. 2/2012  

 

O určení dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa v materskej škole a dieťa školského zariadenia na 
príslušný kalendárny rok v zriaďovacej pôsobnosti obce Obišovce 

Škola Zariadenie Vek 
žiako
v 

Počet 
žiakov 

Podiel 
DPFO 
na 1 
žiaka 

Koeficient 
MF SR 

Originálne 
spolu 

účet Spolu 
na účet 

Na 1 
žiaka/rok 

MŠ 
Obišovce 

ŠJ   16 60,16 
t.j.1860 
€ /rok 

  8718 Platy  6895 431 

Prevádzka 1823 114 

MŠ do 3 
rokov 

0 61 33950 Platy  26014 1626 

nad 3 
roky 

16 31 Prevádzka  7936 496 

Originálne kompetencie za MŠ a ŠJ spolu 42668 
 

 

 

 

 

 


