
VZN č. 4 / 2015 
o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku na žiaka materskej školy a na  

prevádzku školskej jedálne na území obce Drienica na rok 2016 

 

 

 

Obec Drienica 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 

 

 

§ 1 

Podrobnosti financovania 
Obec Drienica poskytuje každoročne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na dieťa 

materskej školy, zariadenia školského stravovania, ktoré sú súčasťou Materskej školy v 

Drienici podľa počtu žiakov k 15.septembra predchádzajúceho kalendárneho roka.  

 

 

§2 

Prijímateľ finančných prostriedkov 

a) Školská jedáleň pri MŠ, Drienica 98  

b) Materská škola, Drienica 98  

 

 

§ 3 

Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka/ dieťa 

 

Kategória škôl a školských 

zariadení 

Výška finančných 

prostriedkov určených na 

mzdy a prevádzku na žiaka 

v € 

Počet žiakov 

Zariadenie školského 

stravovania 

128,00 € / na dieťa 24 MŠ 

Materská škola 2059,00 / na dieťa 24 MŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 4 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje VZN Obce Drienica 

č. 4/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a   

školských zariadení so sídlom na území obce Drienica a na území mesta Sabinov na 

rok 2011. 

2. Všeobecne záväzné nariadenie bolo prerokované na 9.zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva v Drienici dňa 15.1.2016 a schválené uznesením č. 96 

3. Všeobecne záväzné nariadenie vyvesené na úradnej tabuli Obce Drienica dňa 

19.1.2016. 

4. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 3.2.2016. 

 

 

 

 

 

         Ing. Igor Birčák 

         starosta obce 

 


