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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
č. 59/2016 

o určení výšky dotácie na prevádzku  a mzdy na dieťa materských škôl a žiaka 
školských zariadení na území Obce Smolenice, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 54/2015 o určení 
výšky dotácie na prevádzku  a mzdy na dieťa materských škôl a žiaka školských 

zariadení na území obce na rok 2015 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Smolenice a na webovom sídle: 29. 2. 2016 

 

VZN schválené: 17. 3. 2016 

VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli Obce Smolenice a na webovom sídle: 18. 3. 2016 

VZN nadobúda účinnosť: 15. dňom od vyhlásenia (1. 4. 2016) 

________________________________________________________________________________ 

 

     

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 67 a čl. 68 
Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1  a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov a na základe ustanovenia § 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 sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 
 

 

Článok 1 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 54/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 
materských škôl a žiaka školských zariadení na území obce na rok 2015 sa mení a dopĺňa takto 

 

1. Názov všeobecne záväzného nariadenia č. 54/2015 sa mení nasledovne: „Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 54/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku  a mzdy na dieťa materských škôl 
a žiaka školských zariadení na území Obce Smolenice.“ 

 

2. Čl. 3 ods. 1 sa nahrádza nasledovným znením: „Výška dotácie pre materskú školu a zariadenie 

školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určovaná počtom detí a počtom 
žiakov základnej školy na základe zberu údajov v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 10-

01 k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roku, ktorý je rozhodný pre pridelenie 

dotácií na mzdy a prevádzku v aktuálnom roku.“ 

 

3. Čl. 4 ods. 1 sa nahrádza nasledovným znením: 
 

„(1) Obec Smolenice stanovuje dotáciu na financovanie nákladov: 

 

a) na mzdy a prevádzku materskej školy pri ZŠ Smolenice, Komenského 3 a na financovanie 

stravovania detí materskej školy pri ZŠ Smolenice na deti podľa celkového počtu detí 
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prijatých do materskej školy podľa čl. 3 ods. 1 vo výške 1 940,00 € na jedno dieťa na rok, 
pričom celková ročná výška dotácie je 184 300,00 €. 
 

b) na mzdy a prevádzku školského klubu detí pri ZŠ Smolenice, Komenského 3 na žiakov 
podľa celkového počtu žiakov podľa čl. 3 ods. 2 vo výške 170,00 € na jedného žiaka na 
rok, pričom celková ročná výška dotácie je 39 780,00 €. 

 

c) na mzdy a prevádzku zariadenia školského stravovania žiakov ZŠ Smolenice, Komenského 
3 na žiakov podľa celkového počtu žiakov podľa čl. 3 ods. 1 (výkaz Škol V40 r. 90) vo 
výške 158,00 € na jedného žiaka na rok, pričom celková ročná výška dotácie je 36 972,00 
€. 

 

d) na mzdy a prevádzku Súkromnej materskej školy Lienka, SNP 97 a na financovanie 

stravovania detí Súkromnej materskej školy Lienka na deti podľa celkového počtu detí 
podľa čl. 3 ods. 3 vo výške 1 940,00 € na jedno dieťa na rok, pričom celková ročná výška 
dotácie je 77 639,00 €.“ 

 

 

4.  Čl. 4 sa dopĺňa o odsek 4, ktorý znie: 

 

„(4) Obec vyplatí v roku 2016 rozdiel medzi poskytnutou jednou dvanástinou ročnej dotácie za 
mesiace január až marec a jednou dvanástinou z ročnej výšky dotácie určenej týmto 
nariadením na účet prijímateľa dotácie v troch rovnakých platbách vždy spolu s jednou 

dvanástinou z ročnej výšky dotácie určenej týmto nariadením v mesiacoch apríl až jún 2016.“ 
 

 

 

Článok 2 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anton Chrvala, v. r. 

starosta 
 


