
Dodatok č. l 

k VZN Obce Vojany č. 2/2010 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy· na dieťa školského zariadenia so sídlom na 

území obce Vojany 

Dodatkom č. l sa doplni § 3 Výška a účel dotácie o bod 5) : 
v 

Neštátny zriaďovateľ základnej školy, ktorej súčasťou je SKD predloží údaje o počte detí 
" v SKD najneskôr do 20. septembra aktuálneho školského roka. 

Dodatkom č . l sa mení aj Príloha č. l 

Dotácia na rok 2013 na prevádzku a mzdy na dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce Vojany a v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi je nasledovná: 

Kat~gória škôl a školských 
zariadení 

Školský klub detí pri CZS 
reformovanej kresťanskej cirkvi 

s vyučovacím jazykom maďarským 
vo Vojanoch 

Vo Vojanoch dňa 08.03 .20 13 

o • 

Dotácia na mzdy a prevádzku v eurách 

12 803,00 

Štefan Czinke 

starosta obce 



Dôvodová správa 

S účinnosťou od l. januára 2013 vstúpili do platnosti nové ustanovenia, ktorým sa mení 
, 

a doplňa zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Od uvedeného termínu sa mení 
doterajší postup pri poskytoi!ní dotácií na mzdy a prevádzku pre školy a školské zariadenia 

na území obce. V zmysle § 6 ods. 12 písm.d) uvedeného zákona je obec povinná určiť výšku 
dotácie na mzdy a prevádzku na príslušný kalendárny rok všeobecným záväzným nariadením 

.... 

(VZN) a to na žiaka školského zariadenia (SK.D). 

Dotácie na mzdy a prevádzku školských zariadení sú poskytované z výnosu dane z príjmov, 
ktoré sú obci prideľované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom podielových daní. 

Výpočet dotácie: 
l, 

Počet všetkých žiakov základnej školy 149 x koeficient l ,6 = prepočítaný počet žiakov 
238,40 
prepočítaný počet žiakov 23 8,40 x 57 € jednotkový koeficient na žiaka = 13 588,80 € 

Suma 13 588,80 € predstavuje 100°/o dotácie na ŠKD. 

Uvedený zákon zaväzuje obec poskytnúť dotáciu na žiaka školského zariadenia vo výške 

najmenej 88°/o z dotácie na žiaka školského zariadenia v pôsobnosti obce. Dotácia sa má 
poskytovať mesačne vo výške 1112 ročného rozpisu. 

88 °/o z vypočítanej dotácie predstavuje ll 958,14 € na kalendárny rok 2013. To je 
minimálna suma, ktorú obec musí poskytnúť školskému zariadeniu tj. mesačne 996,51 € 
vždy k 25. dňu v mesiaci. 

V roku 2012 obec poskytovala dotáciu mesačne vo výške l 066,95 € ak obec chce ostať na 
tejto úrovni dotácia na rok 2013 má byť schválená vo výške 94 % . 

. Obec navrhuje súčasne s prijatím predloženého VZN o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa školského zariadenia aj uznesenie OZ o prevode dotácie za obdobie od 
01.01.2013 do 31.03.2013 v jednej sume do 28. marca2013. 

Vo Vojanoch dňa 08.03.2013 Štefan Czinke 

starosta obce 
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