NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA,

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 81/2020
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materských škôl a žiaka školských
zariadení na území obce pre rok 2020

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Smolenice 8. februára 2021
Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické
osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme,
elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.

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, ktorým sa mení
všeobecne záväzné nariadenie č. 81/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materských škôl a žiaka školských zariadení na území obce pre rok 2020:
Článok 1
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Smolenice č. 81/2020 o určení o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materských škôl a žiaka školských zariadení na území obce pre rok
2020
sa mení takto:
1.

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, 919 04
Smolenice a na financovanie stravovania deti MŠ pri ZŠ Smolenice na deti podľa
celkového počtu detí prijatých do MŠ podľa čl. 3 ods. 1 tohto VZN vo výške 2 497,00
€ na jedno dieťa na rok, pričom celková ročná výška dotácie je 267 179,00 €;
b) na mzdy a prevádzku školského klubu detí pri ZŠ Smolenice, Komenského 3, 919 04
Smolenice na žiakov, podľa počtu žiakov podľa čl. 3 ods. 2 tohto VZN vo výške
650,00 € na jedného žiaka na rok, pričom celková ročná výška dotácie je 104 498,00 €;
c) na mzdy a prevádzku zariadenia školského stravovania žiakov ZŠ Smolenice,
Komenského 3, 919 04 Smolenice na žiakov, podľa počtu žiakov podľa čl. 3 ods. 1
tohto VZN (Výkaz Škol V40 R. 109) vo výške 302,00 € na jedného žiaka na rok,
pričom celková ročná výška dotácie je 104 353,00 €;
d) na mzdy a prevádzku Súkromnej materskej školy Lienka Smolenice, SNP 97, 9191 a na
financovanie stravovania deti Súkromnej materskej školy Lienka Smolenice na deti

podľa celkového počtu detí podľa čl.3 ods.3 vo výške 2 497,00 € na jedno dieťa na rok,
pričom celková ročná výška dotácie je 99 880,00 €.“
2.

Čl. 5 ods. 2 sa nahrádza nasledovným znením:
„2. Ročná výška dotácie podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce. Subjekt, ktorému
bola dotácia poskytnutá, je povinný predložiť jej zúčtovanie v termíne najneskôr
k poslednému dňu mesiaca februára nasledujúceho kalendárneho roka.“
Článok 2

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia.

V Smoleniciach 8. 2. 2021

Anton Chrvala, v. r.
starosta

