
Dodatok č.3 

 

K VZN č.1/2013  O URČENÍ  VÝŠKY  FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

URČENÝCH NA MZDY A PREVÁDZKU NA   DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY  

A DIEŤA ŠKOLSKÉHO  ZARIADENIA,  ZRIADENÝCH  NA  ÚZEMÍ  OBCE  

VINODOL 

 

 

Obec Vinodol 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. 3 k VZN obce Vinodol č. 1/2013: 

 

Dopĺňa sa Čl.1v znení:  
 

Ďalej účelom tohto VZN je určenie spôsobu a výšky poskytnutia finančných prostriedkov 

a spôsob použitia finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na Centrá voľného času, 

ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vinodol. 

 

Príloha č.1 doterajšie znenie sa ruší a nahrádza sa znením:  

 

Dopĺňa sa Čl.2 odsek 7 písm.d) v znení  

 

d) centrum voľného času, ktoré nie je v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vinodol. 

 

Dopĺňa sa Čl. 2 odsek 9 písm c) v znení 

 

c) Centrá voľného času, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vinodol  

 

Dopĺňa sa Čl.8 odsek 4 v znení 

 

Tento dodatok č.3 k VZN č.1/2013 bol schválený uznesením OcZ Vinodol č.   105 /2015 zo 

dňa 10.12.2015 . Dodatok č.3 nadobúda účinnosť od 1.1.2016 

 

 

 

                                                                Peter Straňák 

Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.1 

K všeobecne záväznému nariadenie č.     1 /2013 

o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku 

na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, 

zriadených na území obce Vinodol 

 

Priemerná výška ročnej dotácie na rok 2016 na prevádzku a mzdy na dieťa  

materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vinodol  

 

 

 

Kategória školy a školského 

zariadenia 

 

 

Dotácia na mzdy 

a prevádzku na žiaka 

v eurách 

 

 Dieťa materskej školy 2048 

 

Potenciálny žiak školského 

klubu detí – žiak ZŠ 
114 

Potenciálny stravník – žiak 

základnej školy  
235 

Centrum voľného času 78,21 

 

 

Výpočet: 

 Materská škola: 38(počet detí v MŠ) x 27,3 (koeficient) x 71,10 (výnos dane na 

školstvo- suma na jedného prepočítaného žiaka) = 73 759,14 : 38 (deti v MŠ) = 

1 941,03 

            Prevádzka budovy MŠ: 38 (počet detí v MŠ) x 1,5 (koeficient) x 71,10 (výnos dane na                    

            školstvo- suma na jedného prepočítaného žiaka) = 4052,70 : 38 (počet detí v MŠ) =   

            106,65 

            SPOLU na MŠ:  1 941,03 + 106,65 = 2047,68, t.j. 2 048,-€ 

 Školský klub detí: 157 (počet detí v ZŠ) x 1,6 (koeficient) x 71,10 (výnos dane na                    

školstvo- suma na jedného prepočítaného žiaka) = 17 860,32 : 157 (počet detí v ZŠ) = 

113,76 €, t.j. 114,-€ 

 Zariadenie školského stravovania: 157(počet detí v ZŠ) x 1,8 (koeficient) x 71,10 

(výnos dane na školstvo- suma na jedného prepočítaného žiaka) = 20 092,86 : 157 

=127,98 

Prevádzka budovy ŠJ: 157 (počet detí v ZŠ) x 1,5 (koeficient) x 71,10 (výnos dane na 

školstvo- suma na jedného prepočítaného žiaka) = 16 744,06 : 157 = 106,65 

            SPOLU na ZŠS: 127,98 + 106,65 = 234,63, t.j. 235,-€     

 Centrum voľného času: 1 x 1,1 x 71,10 = 78,21, t.j. 79,-€ na jedno dieťa v CVČ.  

 

Vyvesené na úradnej tabuli obce Vinodol a na internetovej stránke obce: 

Pred schválením v OZ:     od 23.11.2015 

                                          do 7.12.2015 

 

Po schválení v OZ:           od  15.12.2015 

                                          do  


