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NÁVRH 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Kysak 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 sa uznieslo 
na tomto:  

Všeobecne záväznom nariadení č. 5/2009    
o ur čení dotácie  na prevádzku a mzdy z rozpo čtu obce  

na die ťa v materskej škole a die ťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok  
v zriaďovacej pôsobnosti obce Kysak 

 

čl. 1  Predmet úpravy 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej  len  „nariadenie“ ) určuje  výšku dotácie 
zriaďovateľa  na prevádzku a mzdy  na jedno  dieťa, ktoré bude poskytovať materskej   škole 
a školským zariadeniam v zriaďovateľskej  pôsobnosti obce Kysak. 

 

čl. 2  Príjemca dotácie 

1. Pre účely tohto nariadenia sú: 

1.1. školami: 

1.1.1. základná škola v Kysaku v zriaďovacej pôsobnosti obce Kysak 

1.1.2. materská škola v Kysaku v zriaďovacej pôsobnosti obce Kysak 

1.2. školskými zariadeniami:  

1.2.1. školský klub detí v základnej škole v zriaďovacej pôsobnosti obce Kysak 

1.2.2. školská jedáleň v základnej škole v zriaďovacej pôsobnosti obce Kysak 

 

čl. 3  Výška a ú čel dotácie 

3.1 Základná škola 

3.1.1 Výška dotácie na prevádzku v školskom klube  detí pre rok 2010 je určená v sume 
122,98 €/1 dieťa/rok . Počet detí je kontrolovateľný s počtom detí uvedeným  v 
Štatistickom výkaze, ktorý   bol  zostavený  základnou školou k 15.09.2009 a zaslaný  na 
Krajský školský úrad v Košiciach. 

3.1.2 Výška dotácie na mzdy v školskom klube detí  pre rok 2010 je určená v sume 
209,41 €/1 dieťa/rok . Počet detí je kontrolovateľný s počtom detí uvedených v  
Štatistickom výkaze, ktorý bol  zostavený základnou školou  k 15.09.2009 a zaslaný na 
Krajský školský úrad v Košiciach. 

3.1.3 Výška  dotácie  na prevádzku v školskej jedálni  pre rok 2010 je určená v sume 
40,94 €/1 dieťa/rok . Počet detí stravujúcich  sa v školskej jedálni  je stanovený vo výške 
80% z počtu detí uvedených   v Štatistickom  výkaze , ktorý bol  zostavený  základnou 
školou  k 15.09. 2009 a zaslaný na Krajský školský úrad v Košiciach.  

3.1.4 Výška dotácie na  mzdy v školskej jedálni  pre rok 2010  je určená v sume  
69,80 €/1 dieťa/rok . Počet detí stravujúcich sa v školskej jedálni je stanovený  vo výške 
80%  z počtu detí uvedených v Štatistickom výkaze, ktorý bol zostavený základnou školou 
k 15.09.2009  a zaslaný na Krajský školský úrad v Košiciach. 
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3.2 Materská škola 

3.2.1 Výška dotácie na prevádzku materskej školy- výchovno -vzdelávací proces pre rok 2010 
je určená  v sume  108,10 €/1dieťa/rok . Počet detí je kontrolovateľný s počtom detí 
uvedených v Štatistickom výkaze, ktorý bol nahlásený materskou školou k 15.09.2009 na 
Krajský školský úrad v Košiciach. 

3.2.2 Výška dotácie na mzdy materskej školy – výchovno -vzdelávací proces pre rok 2010   
je určená v sume  1302,50 €/1dieťa/rok . Počet detí je kontrolovateľný s počtom detí 
uvedených v Štatistickom výkaze , ktorý bol nahlásený materskou školou k 15.09.2009 na 
Krajský školský úrad v Košiciach. 

3.2.3 Výška dotácie na  prevádzku  v školskej jedálni  detí pre rok 2010 je určená v sume  
81,40 € /1dieťa/rok . Počet detí je kontrolovateľný s počtom detí uvedených v Štatistickom 
výkaze, ktorý bol  nahlásený materskou školou k 15.09 2009  a odoslaný na Krajský 
školský úrad v Košiciach. 

3.2.4 Výška dotácie na mzdy v školskej jedálni  detí pre rok 2010 je určená v sume 
138,60 €/1 dieťa/rok.  Počet detí je kontrolovateľný s počtom detí uvedených v 
Štatistickom výkaze, ktorý bol  nahlásený materskou školou k 15.09.2009 na Krajský 
školský úrad v Košiciach. 

 

čl. 4  Závere čné ustanovenie 

4.1 Výšku dotácie na prevádzku  a mzdy v školskej jedálni  a v školskom klube v základných 
školách  bude  zriaďovateľ  každoročne  Dodatkom k tomuto VZN upravovať. 

4.2 Výšku  dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy vo  výchovno – vzdelávacom  
procese a výšku  dotácie na mzdy a prevádzku v školskej jedálni v materskej škole bude 
zriaďovateľ  každoročne upravovať Dodatkom k tomuto VZN . 

 

čl. 5  Účinnos ť nariadenia 

5.1 Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Kysak o určení dotácie  na prevádzku a 
mzdy z rozpočtu obce na dieťa v materskej škole a dieťa školského zariadenia na príslušný 
kalendárny rok v zriaďovacej pôsobnosti obce Kysak  sa uznieslo obecne zastupiteľstvo 
v Kysaku dňa 16.12.2009   uznesením číslo   .................. 

5.2 Všeobecne záväzné nariadenie obce Kysak  o určení dotácie  na prevádzku a mzdy z 
rozpočtu obce na dieťa v materskej škole a dieťa školského zariadenia na príslušný 
kalendárny rok v zriaďovacej pôsobnosti obce Kysak  bolo vyvesené na pripomienkovanie 
občanom dňa 27.11.2009 a zvesené dňa 16.12.2009. 

5.3 Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Kysak o určení dotácie  na prevádzku a mzdy z 
rozpočtu obce na dieťa v materskej škole a dieťa školského zariadenia na príslušný 
kalendárny rok v zriaďovacej pôsobnosti obce Kysak  nadobúda účinnosť dňom 1.1.2010.  

 

V Kysaku, 16.12.2009 

Ing. Ľubomír Krajňák 

   starosta obce 

 


