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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ  NARIADENI  OBCE ČAKA  č.5/2022, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2021 

o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy  

a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia 

 

                  

                         

 

                           

                          

ZVEREJNENIE NÁVRHU VZN  PODĽA §6  ODST. 3 ZÁK. Č. 369/1990 ZB. :       29.11.2022 – 14.12.2022 

DÁTUM PREROKOVANIA NÁVRHU VZN  NA ZASADNUTÍ OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA  :  

14.12.2022 

SCHVÁLENIE  VZN UZNESENÍM ČÍSLO  : 18/2022 

ZVEREJNENIE VZN  PODĽA § 6 ODST.8 ZAK.Č.369/1990 ZB.. : 15.12.2022 

DÁTUM ÚČINNOSTI VZN :  01.01.2023 

 

http://www.caka.eu/


Obecné  zastupiteľstvo sa na základe ustanovenia §6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona  č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods.12 zákona 596/2003 Z. 

z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení : 

 

                                                   Čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čaka  č.1/2021 o určení výšky finančných prostriedkov 

na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia sa dopĺňa 

nasledove: 

 

PRÍLOHA 1 

Finančné prostriedky na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka 

školského klubu a výdajnej školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na rok  

2023 

 

 

Výška finančných 

prostriedkov na dieťa/na 

žiaka v eurách 

Materská škola pri ZŠ v 

 Čake      3 982,35 

Školský klub detí pri ZŠ v 

Čake         628,56 

Výdajná školská jedáleň detí 

pri ZŠ v Čake         188,57 

Správa školských objektov          157,14 

 

 

                                                     Výpočet výšky dotácie na rok 2023 

A. Výška dotácie pre MŠ  

 

1. Výpočet príspevku na rok 2023 : 

-  počet detí MŠ                                                          17 

- koeficient z prílohy č.3 NV č. 668/2004 Z.z.          27,3 

- koeficient z prílohy č. 3NV č. 668/2004 Z.z.  



                                                                                                         Rozpočtované 

  Zvýšenie ak počet detí nepresiahne 25                      6,8                  

-Jednotkový koeficient pre r.2021                           104,76 

- celková výška dotácie                                      60 730 €                  67 700 € 

- výška dotácie na jeden mesiac                             5 060,83 €               5 641,67 € 

- výška dotácie na jedno dieťa                               3 572,35 €                3 982,35 € 

 

2. Rozpočet na mzdy a odvody  na rok 2023:          60 730 €                  67 700 € 

 

B. Výška dotácie pre školský klub detí 

 

1. Výpočet príspevku na rok 2023: 

-  počet detí  zapísaných v ŠKD                            16 

- koeficient z prílohy č.3NV č.668/2004 Z.z.         6 

-jednotkový koeficient                                                    104,76                                         

-celková výška dotácie                                               10 057 € 

-výška dotácie na jeden mesiac                                       838,08 € 

-výška dotácie na jedno dieťa                                         628,56 € 

 

2. Rozpočet na mzdy a odvody na ŠKD na rok 2023:    10 057 € 

 

C. Výška dotácie pre výdajnú školskú jedáleň  

 

1. Výpočet príspevku na rok 2023: 

-počet stravníkov  v ŠJ                                                                        73 

-koeficient z prílohy č.3 NV č.668/2004 Z.z.                                        1,8 

-jednotkový koeficient                                                                       104,76 

-celková výška dotácie                                                                  13 766 € 

-výška dotácie na jeden mesiac                                                       1 147,17 € 

-výška dotácie na jedno dieťa                                                            188,75 € 

 

2. Rozpočet na mzdy a odvody na prevádzku ŠJ na rok 2023:         13 766 € 

 

 

Rozpočet  celkom na rok 2023 :                                                84 553 € 

Rozpočtované celkom na rok 2023:                                          91 523 € 

                                             Čl.II 

                        Zrušovacie a záverečné ustanovenia 

1. Na tomto doplnku sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Čake uznesením č. 18 

dňa:14.12.2022 

2. Tento doplnok VZN nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2023 

 



 


