
Dodatok č. 5 

VZN Obce Polomka č. 41/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, 

dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Polomka 

     

Obecné zastupiteľstvo obce Polomka vo veciach územnej samosprávy v zmysle 

ustanovenia  § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych 

predpisov a v zmysle ustanovení zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve v znení neskorších predpisov  sa uznieslo na tomto:  

Dodatku č. 4 k VZN č. 41/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, 

dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Polomka.  

Čl. 1 

Týmto dodatkom sa mení § 2 a   príloha č. 1 k VZN takto: 

§ 2 

Príjemca dotácie 

Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je  

a) Školské zariadenia s právnom subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, 

b) Obec Polomka za materskú školu - školské zariadenie bez právnej subjektivity, 

c) Súkromná základná umelecká škola so sídlom na území obce. 

  

 

Príloha č. 1 k VZN Obce Polomka č. 41/2009  

 

Dotácia na rok 2018 na mzdy a prevádzku 

 

 

Organizačná zložka Počet detí/žiakov 

(MŠVVŠ SR výkaz 

40-01) 

Dotácia na 

dieťa/žiaka v €  

Ročná dotácia v € 

Materská škola 56       2 297,94 128 685 

Školský klub detí 43          504,00   21 672 

Zariadenie školského 

stravovania 

292          169,62  49 528 

Súkromná základná 

umelecká škola 

Individuálna v.  284 

Skupinová v.  423 

   

        648,78 

 

458 688 

    

    

 

 



 
Čl. 2 

Ostatné ustanovenia VZN č. 41/2009 ostávajú nezmenené. 

Čl. 3 

Na tomto dodatku č. 5 VZN obce Polomka č. 41/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Polomka 
sa uznieslo  obecné zastupiteľstvo v Polomke dňa .15.02.2018... uznesením č. .201/2018........ 

Tento dodatok nadobúda účinnosť  

 

 

                                                                                                        Ing. Ján Lihan  

                                                                                                         starosta obce  

 

Vyvesené na úradnej tabuli obce pred schválením dňa: 31.01.2018 

Vyvesené na úradnej tabuli obce po schválení dňa: 16.02.2018 

Zvesené z úradnej tabule obce dňa: 05.03.2018 

 


