
   Obec V o l k o v c e  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            

v y d á v a   tento:   

Návrh 

 

DODATKU  č. 2 

 

ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce Volkovce č. 5/2015 o financovaní materskej 

školy a školských zariadení so sídlom na území obce Volkovce 

 

 

 /l/   PRÍLOHU č.1 – sa zmeniť nasledovne: 

 

Výška finančných prostriedkov na rok 2019 na mzdy a prevádzku na dieťa materskej 

školy a školských zariadení: 

 

Na činnosť materskej školy: 

    - dieťa materskej školy (bez nákladov na stravovanie)                    1.679,- eur 

 

 

Na činnosť školského klubu detí: 

    -  na každého žiaka I. stupňa základnej školy                                     384,- eur 

 

 

Na činnosť zariadenia školského stravovania: 

   - na každého žiaka základnej školy a  

     každé dieťa materskej školy                                                              265,- eur     

 

 
Ostatné ustanovenia vo VZN č.5/2015 zostávajú nezmenené. 

 

   Návrh Dodatku č.2  ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce Volkovce č.5/2015 

o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Volkovce bol 

vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce dňa  19.11.2018 

 

 

Vo Volkovciach, 6.12.2018 

 

 

 

 

 

                                                                          JUDr. Ondrej KOZOLKA 

                                                                          starosta obce 

 



Komentár  k Dodatku č. 2     VZN  č. 5/2015: 

 

 

    Zákon č.596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorý sa novelizoval 

zákonom č.179/2009,  ktorý ukladá všetkým obciam povinnosť prijať VZN a v ňom určiť 

výšku dotácie na prevádzku a mzdy na ich žiaka v rámci originálnych kompetencií. 

 

    Obec Volkovce v r. 2015 prijala takého VZN č.5/2015, v ktorom stanovila výšku ročnej 

dotácie na jedno dieťa v MŠ a v zariadení školského stravovania a školského klubu detí.  

No uvedené sumy sú už neaktuálne a musia sa každoročne prepočítavať podľa počtu žiakov, 

stravníkov a celkových ročných nákladov za predchádzajúci rok za jednotlivé školské 

zariadenia.  

 

/výška dotácie na 1 dieťa resp. žiaka sa prepočítala : celkové náklady v jednotlivom zariadení  

za r.2018 delené počtom žiakov resp. počtom detí k 15.9.2018/ 

  

Aktuálne prepočítané sumy platné na r. 2019 :  

 

1/ na činnosť materskej školy 

    - na 1 dieťa materskej školy bez nákladov na stravovanie         1.679,- eur 

 

2/ na činnosť školského klubu detí 

   - na každého žiaka I. stupňa základnej školy                                  384,- eur 

 

3/ na činnosť zariadenia školského stravovania 

   - na každého žiaka ZŠ a každé dieťa MŠ                                       265,- eur 

 

 

 

 

Prepočet: 

  

MŠ  

Celkové predpokladané náklady k 31.12.2018      42 524,- € /bez dotácie pre predškolákov/ 

                              mínus školné za r.2018       -        557,- €  

Spolu:                                                                     41.967,- : 25 detí  =  1.678,68  €/na dieťa 

 

ŠKD 

Celkové predpokladané náklady k 31.12.2018     13.030,- € 

               mínus školné za r.2018                      -        750,- €  

Spolu:                                                                     12.280 : 32 žiakov  =  383,75  €/na žiaka          

                                                                                                                                I. stupňa ZŠ                                                                                        

ŠJ 

Celkové predpokl. náklady k 31.12.2018            25.680,- €: 97 stravníkov= 264,75  €/stravník 

  /stravníci = deti MŠ + žiaci ZŠ/ 

 

 

 


