
Dodatok číslo 1  
k   Všeobecne záväznému   nariadeniu  č. 3/2022 

 o určení výšky normatívu a dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce  
na dieťa materskej školy, na dieťa školského výchovno – vzdelávacieho zariadenia a 

školského účelového zariadenia v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Medzany 
 

Text :  
§ 3 – Použitie normatívu a dotácie  

 
 Použité finančné prostriedky – normatív a dotácie musia byť vynaložené hospodárne, 
efektívne, účinne a účelne. Základná škola môže použiť finančné prostriedky prijaté od rodičov  ako 
príspevok na činnosť školského klubu detí  na mzdy ŠKD do výšky 100% na mzdy .  
Základná škola môže použiť finančné prostriedky – réžiu – pre školskú jedáleň do výšky 100% na 
mzdy 
 Sa nahrádza textom : 

§ 3 – Použitie normatívu a dotácie  
 

 Použité finančné prostriedky – normatív a dotácie musia byť vynaložené hospodárne, 
efektívne, účinne a účelne. Základná škola môže použiť finančné prostriedky prijaté od rodičov  ako 
príspevok na činnosť školského klubu detí  na mzdy ŠKD vo  výške 50% na mzdy a 50% na 
prevádzkové náklady.  
Základná škola môže použiť finančné prostriedky – réžiu – pre školskú jedáleň vo  výške 50% na 
mzdy a 50 % na prevádzkové náklady. 
 
Príloha číslo 1  sa mení takto : 

Príloha č. 1 
 

Kategória škôl a šk.zariadení  Dotácia na rok 

  na dieťa 

Celkom na rok 
                      2022 

Na jedno dieťa ŠKD pri ZŠ   237,93 13 800 

Na jedného stravníka ŠJ pri ZŠ 276,62  42 600 

Na záujmové vzdelávanie detí- 
voľnočasové aktivity CVČ 
poskytované na území obce  
Medzany 

6,71  1 000 

 Na jedno dieťa v Materskej škole 2784,86                   197725 
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Jozef Kipikaša, starosta obce 


