Obec Lietavská Svinná - Babkov
Dodatok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Lietavská Svinná - Babkov č.
4/2017
o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území
obce.
Obec Lietavská Svinná – Babkov na základe ustanovenia § 6 a § 11 ods. 4 písm. g zákona č.
369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, na základe ustanovenia § 6 ods. 12 zákona 596/2003 Z.z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov vydáva Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2017 o
určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia so sídlom na území obce (ďalej len VZN).
VZN č. 4/2017 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce sa mení :

Článok 3

Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku
a) Ročná dotácia aj s účelovým určením je uvedená v tabuľke, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tomuto
VZN. Výpočet finančných súm v eurách bol stanovený podľa jednotkového koeficientu
a koeficientov jednotlivých zaradení v MŠ žiakov škôl, uvedených v prílohe č. 3 nariadenia
vlády SR č. 668/2004 Z.z. Príloha č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN.
Celková suma finančných prostriedkov za rok sa poskytuje v celých eurách po matematickom
zaokrúhlení.
b) Prijímateľ dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu mzdových
a prevádzkových nákladov. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12.
príslušného kalendárneho roka, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť
späť na účet obce Lietavská Svinná - Babkov do 31.12. príslušného kalendárneho roka.
c) Koeficienty financovania sú platné od 1.1.2019.

Článok 7

Platnosť a účinnosť
l. Návrh Dodatku č. 1 k VZN 4/2017 - vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na internetovej
adrese dňa: 9.4.2019

2. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: do (včítane): 10 dní
3. Doručené pripomienky (počet):
4. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
5.Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:
6. VZN schválené Obecným zastupiteľstvom obce Lietavská Svinná – Babkov :
7. VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Lietavská Svinná - Babkov dňa:
8. VZN nadobúda účinnosť dňa:

V Lietavskej Svinnej dňa 9. 4. 2019

Vladimír Jamečný
Starosta

Príloha č. 1:
Kategória
školského
zariadenia
Materská
škola

Počet detí

50

Normatív
na 1 dieťa
pri jed.
koef. 93,78
2 636,90

Dotácia zo
štátu

Finančné
prostriedky
od obce na 1
dieťa

131 845,-

Finančné
prostriedky
SPOLU/€
131 845,-

Budú rozpísané v rozpočte ma jednotlivé položky rozpočtu MŠ a ŠJ.

Kategória
školského
zariadenia

Počet
žiakov

Školský
klub detí

51

Normatív
na 1 žiaka
pri jed.
koef. 93,78
562,68

Dotácia zo
štátu

Finančné
prostriedky
od obce na 1
žiaka

28 696,-

Finančné
prostriedky
SPOLU/€
28 696,-

Budú rozpísané v rozpočte na jednotlivé položky rozpočtu ŠKD.

Kategória
školského
zariadenia
Školská
jedáleň

Počet
žiakov

56

Normatív
na 1 žiakov
pri jed.
koef. 93,78
63,78

Budú rozpísané v rozpočte na ŠJ.

Dotácia zo
štátu

9 453,-

Finančné
prostriedky
od obce na 1
dieťa
256,-

Finančné
prostriedky
SPOLU/€
23 789,-

