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Návrh dodatku vyvesený na úradnej tabuli Obce Novosad dňa : 06.02.2020 

Návrh dodatku zvesený z úradnej tabule Obce Novosad  dňa :  

Na dodatku č. 1 sa Obecné zastupiteľstvo Obce Novosad uznieslo dňa :             uznesením č.  

Dodatok vyvesený na úradnej tabuli Obce Novosad  dňa :  

Dodatok zvesený z úradnej tabule Obce Novosad :  

Dodatok nadobúda účinnosť dňa : 

 

 

 

Dodatok č. 1 

k 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE NOVOSAD 

č.   2/2019 
 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských 

zariadení na rok 2020 
 
Obecné zastupiteľstvo v Novosade sa podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona       

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ustanovenia § 28, 49, 114, 

116, 140, 141 a § 142a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení 

neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto Dodatku č. 1 (ďalej 

len "dodatok") k Všeobecne záväznému nariadeniu č.  2/2019 (ďalej len "VZN"): 

 

 

Úvodné ustanovenia 

 

Tento dodatok upravuje  výšku dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských 

zariadení na rok 2020 v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Novosad v zmysle článku 1 VZN.   
 

Zmeny a doplnky  

 

Článok 5 

Výška dotácie  na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia 

v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Novosad 

 

5.1. Ročná výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka na príslušný kalendárny rok pre   

príjemcov dotácie podľa článku 2 ods. 2.1.  je nasledovná: 

 

Dieťa, žiak podľa kategórie školy, školského 

zariadenia 

Výška dotácie na prevádzku 

a mzdy na žiaka na rok 2020 v € 

Dieťa materskej školy                       2 167,65 

Dieťa školského klubu detí  521,75 

Žiak zariadenia školského stravovania  228,15 
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5.2. Finančné prostriedky pre školské jedálne pri materských školách sú zahrnuté v dotácii na 

prevádzku a mzdy pre materské školy.  

 

Článok 6 

Výška dotácie  na prevádzku a mzdy na dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti  

 súkromného zriaďovateľa   

 

6.1. Ročná výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka na príslušný kalendárny rok pre   

príjemcov dotácie podľa článku 2 ods. 2.2.  je nasledovná: 

 

Dieťa, žiak podľa kategórie školy, školského 

zariadenia 

Výška dotácie na prevádzku 

a mzdy na žiaka na rok 2020 v € 

Žiak súkromnej základnej umeleckej školy 

v individuálnej forme vyučovania 

1148,90 

Žiak súkromnej základnej umeleckej školy 

v skupinovej forme vyučovania 

375,15 

 

                                                                          Článok 7 

Výška dotácie na dieťa/žiaka CVČ zriadeného na území iných obcí 

 

 7.1. Ročná výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka na príslušný kalendárny rok pre 

príjemcov dotácie podľa článku 2 ods. 2.3. je stanovená podľa pridelených finančných 

prostriedkov pre záujmové vzdelávanie v podieloch na daniach v správe štátu a je nasledovná: 

 

 

 

Školské zariadenie Výška dotácie na prevádzku 

a mzdy na žiaka na rok 2020 v € 

Centrá voľného času zariadené na území iných obcí   65,00 

 

 

 Ostatné ustanovenia VZN č.  2/2019 ostávajú nezmenené. 

 

 

 

Záverečné ustanovenia 
 

Na Dodatku č.1  sa Obecné  zastupiteľstvo v Novosade uznieslo na zasadnutí dňa          uznesením č.  

 

Dodatok č.1  nadobúda účinnosť dňa :  

 

 

 

 

                   Mgr. Jozef Jastrab 

          starosta 


