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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  
obce Červenica pri Sabinove 

 
č. 1/2018 

 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského 

zariadenia so sídlom na území obce Červenica pri Sabinove na rok 2018 
 
 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Červenici pri Sabinove sa na svojom zasadnutí dňa 9.3.2017 
v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 
6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
v znení  neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 
 
 
 
 

Článok 1 
Predmet úpravy 

 
1. Toto  všeobecne záväzné  nariadenie obce  určuje  výšku  dotácie  na  prevádzku 

a mzdy  na dieťa materskej školy a školskej jedálne pri materskej škole v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce Červenica pri Sabinove na príslušný kalendárny rok. 
 

2. Všeobecne záväzné nariadenie obce upravuje spôsob prerozdelenia výnosu dane z príjmov 
obce Červenica pri Sabinove pre oblasť originálnych kompetencií na úseku školstva v 
príslušnom rozpočtovom roku. 

 
 

Článok 2 
Prijímateľ dotácie 

 
Prijímateľom dotácie je obec Červenica pri Sabinove za školu a  školské zariadenie bez 

právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Červenica pri Sabinove, a to: 
 

a) Materská škola, Červenica pri Sabinove č. 122 
b) Školská jedáleň pri Materskej škole, Červenica pri Sabinove č. 122   

 
 



Článok 3 
Určenie výšky dotácie 
 

1. Výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 
obce je určená vo výške 1 920 Eur. 
 

2. Výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti 
obce je určená vo výške 320 Eur. 

 
3. Dotácia sa určuje podľa počtu detí materskej školy a potencionálnych stravníkov k   
   15. septembru začínajúceho školského roka.     

 
 
 

Článok 4 
Kontrola použitia dotácie 

 
1. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa 

tohto VZN vykonávajú: 

a) poverení zamestnanci prijímateľa dotácie, 

b) hlavný kontrolór obce Červenica pri Sabinove, 

c) poverení zamestnanci zriaďovateľa. 

  
 
 

Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Každá zmena výšky dotácie na dieťa sa uskutočňuje zmenou všeobecne záväzného 

nariadenia obce. 
 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo Obecným zastupiteľstvom v Červenici pri Sabinove 

schválené dňa 9.3.2018 uznesením č 198/2018. 
 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť 1.4.2018. 
 
 
 
 
                                                          Ing. Pavol Spodník 
                                                              starosta obce  


