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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KUZMICE
č.1/2018

ktorým sa vydáva dodatok č.1/2018

k
všeobecne záväznému nariadeniu obce Kuzmice č.3/2017

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom  na území obce Kuzmice

Obecné zastupiteľstvo v Kuzmiciach 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 §
6 ods. 12 písm. c)zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v
znení neskorších predpisov, podľa ustanovenia § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 7 zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 
uznieslo na VZN č.1/2018 , ktorým sa vydáva dodatok  č. 1  k všeobecne záväznému 
nariadeniu č. 3/2017 (ďalej len "VZN"):

Týmto dodatkom sa mení príloha č.1  VZN obce Kuzmice č. 3/2017 nasledovne :



Návrh VZN č.1/2018

Dotácia  na  rok  2018  na  prevádzku  a mzdy  na  žiaka  a  dieťa   školských  zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kuzmice.

Kategória škôl
a školských

zariadení

Dotácia na mzdy
a prevádzku na

dieťa a rok
v eurách

Počet detí Dotácia
prepočítaná na

počet
detí v MŠ a ŠJ

a
dofinancovanie
asistenta učiteľa
v MŠ za obdobie

02 – 07 / 2018
v eurách

1/12

Materská škola 2 252,143 35 78 825

Zariadenie 
školského 
stravovania

195,029
238 46 417

Školský klub detí
887,50

16 14 200

Jednorazová 
dotácia na 
mzdové náklady 
asistenta učiteľa v
MŠ

5 374,89

Celkovo : 144 816,89 11 620,16

 

 V Kuzmiciach, 10.07.2018                                                              

                                                                                                           Ing. Martin Vincej, v.r.
             starosta obce


