
 

 OBEC  OLEŠNÁ 
 

 

 

  Dodatok č. 6 k VZN č. 3/2016 

 

Obec  Olešná na základe ustanovenia § 6 ods. 8 a 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, ustanovenia §6 ods. 12 písm. b) až g) zákona NR SR 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 ustanovenia § 7  zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v znení  neskorších  predpisov vydáva pre územie obce Olešná tento 

Dodatok č. 6     k VZN č. 3/2016 

o určení a  výške dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v základnej škole 

a v školských  zariadeniach  obce Olešná. 

 

v y d á v a 

   Dodatok č. 6   k VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Olešná  

Návrh  Dodatok č.6 k VZN č. 3/2016 –vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na                     

                                                                                                   internetovej adrese dňa: 

25.03.2022 

25.03.2022 

Lehota na predloženie pripomienok k Návrhu Dodatku č. 6 k VZN č. 3/2016 do : 9.4.2022 

Dodatok č. 6 k VZN č. 3/2016 schválený Obecným zastupiteľstvom obce Olešná  

dňa: 

uzn.č.81/2022 

05.05.2022 

Dodatok č.6 k VZN č. 3/2016 vyvesený na úradnej tabuli obce Olešná dňa: 10.5.2022 

Dodatok č. 6 k VZN č. 3/2016 nadobúda účinnosť dňa: 26.5.2022 

 

 

                 

   Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 sa mení a dopĺňa nasledovne:  
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V prílohe č. 1  sa vypúšťa pôvodné znenie v tabuľke  a nahrádza sa   novým  znením 

v tabuľke „Príloha č. 1 Dotácia z rozpočtu obce Olešná ( bez vlastných príjmov šk. 

zariadení a bez príjmov zo štát. rozpočtu ) 

 

Výpočet dotácií tabuľka č. 1   

školské 
zariadenia 

Počet detí – 
stav k 
15.09.2021 

Spolu ...na školské 
zariadenia 

Celkom v sume :  

195282,00 

MŠ 54 

ŠJ 90 

ŠKD 36 

CVČ 90 

 

Tabuľka č. 2. výpočet podľa  jednotkového koeficientu pre rok 2022   

 

školské 
zariadenia 

Počet detí 
– stav k 
15.09.2021 

Koef  (Ø) 
koeficie20 
je ntu za 
SR – 
98,70 € 

suma 
spolu 

100% 

suma 
na 
dieťa 

v 100% 

102,79% 

MŠ 54 27,3 98,70 145503,54 2694,51 127000,00 

ŠJ 90 1,8 98,70 15989,40 177,66 40529,00 

ŠKD 36 6 98,70 21319,20 592,20 23753,00 

CVČ 

 

90 

 

1,1 98,70 9771,30 108,57 4000,00 

spolu bežné 
výdavky 

   192583,44  195 282.00 

Kapitálové 
výdavky 

144 1,5 98,70 21319,20   

 Dotácie na originálne kompetencie v obci  sú v jednotlivých rozpočtoch šk. zariadení 

prerozdelené podľa potreby šk. zariadení. 

  V  Olešnej, dňa  10.05.2022 

                                 Štefan Cudrák 

                                 Starosta obce 
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