DODATOK č. 1
K
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU
č. 6/2020
O URČENÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA
FINANCOVANIE ORIGINÁLNYCH KOMPETENCIÍ NA
ÚSEKU ŠKOLSTVA

Dodatok č. 1
k
Všeobecne záväznému nariadeniu
č. 6/2020

o určení finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku

školstva

Obecné zastupiteľstvo v Dúbravách podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov, § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve, § 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 v znení neskorších
predpisov a na základe zákona č. 179/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o
financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
vydáva tento Dodatok č. 1

Čl. 1
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020 sa mení v nasledovnom:
Príloha č. 1
Normatív pre materskú školu
● Normatív financovania predškolskej výchovy v MŠ sa vypočíta ako súčin počtu detí
prijatých do MŠ rozhodnutím riaditeľky materskej školy a ročného normatívu. Spôsob
pridelenia normatívu na jedno dieťa prijaté rozhodnutím riaditeľky materskej školy sa zmení
na pridelenie normatívu na dieťa navštevujúce materskú školu od daného mesiaca.
V školskom roku 2021/2022 je od 01.01.2022 prijatých 23 detí (jednotkový koeficient na
jedného prepočítaného žiaka je pre rok 2022 stanovený v hodnote 98,64 eur).
Normatív
Mzdový

Eur/dieťa
2 025,30

Prevádzkový
Spolu

263,20
2 288,50

● Normatívne financovanie v zariadení školského stravovania materskej školy sa vypočíta ako
súčin počtu detí prijatých do MŠ rozhodnutím riaditeľky materskej školy a ročného
normatívu. V školskom roku 2021/2022 je od 01.01.2022 prijatých 23 detí (jednotkový
koeficient na jedného prepočítaného žiaka je pre rok 2021 stanovený v hodnote 98,64 eur).
Normatív
Mzdový
Prevádzkový
Spolu

Eur/dieťa
506,20
65,80
572,00

Čl. 2
Záverečné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Dúbravy.
2. Tento dodatok VZN bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva číslo 102/2021
zo dňa 10.12.2021.
3. Tento dodatok VZN nadobúda účinnosť 01.01.2022.

Elena Grňová
starostka obce

