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Obec Drahňov v súlade s §6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a podľa § 6 ods.12 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva 

        DODATOK č.1 

 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU 

OBCE  DRAHŇOV 

 

    č. 3/2021      

 

 

o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy  

na dieťa materskej školy, žiaka školského klubu detí,   

 stravníka zariadenia školského stravovania  

        v Drahňove 

 

 

 
Návrh Dodatku č.1 všeobecne záväzného nariadenia bol na pripomienkovanie v zmysle § 6 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Vyvesený na úradnej tabuli dňa: 10.11.2022 

Zverejnený na webovom sídle obce a na elektronickej úradnej tabuli 

obce  dňa: 

10.11.2022 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 10.11.2022 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 19.11.2022 

Pripomienky zasielať  

- písomne na adresu: Obecný úrad Drahňov, 076 74 Drahňov 154 

- elektronicky na adresu: obecdrahnov.ekonom@gmail.com 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: - 

 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

Na rokovaní OZ dňa: 26.11.2022  schválené uznesením č.  309/2022 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:  28.11.2022 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2023 

 

 

Týmto dodatkom sa mení príloha č. 1 VZN č. 3/2021, ktoré bolo prijaté Obecným 

zastupiteľstvom Drahňov dňa 15. 12. 2021 uznesením č. 245/2021 na nasledovné znenie: 
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                    Príloha č.1 k VZN č. 3/2021 

 

Výška finančných prostriedkov na  rok 2023 

na prevádzku a mzdy  

na dieťa materskej školy, dieťa školského klubu detí, stravníka školskej jedálne 

 

 

Kategória školy 

MATERSKÁ ŠKOLA  

 

Počet detí 

Dotácia na mzdy a prevádzku  

na dieťa v MŠ v eurách 

 

Celodenný pobyt  

 

45 

 

2 291,33 

 

Vo výške dotácie je zohľadnené – adaptačný pobyt, náklady na detí mladšie 

ako 3 roky a na detí so ŠVVP, stravovanie, energetická náročnosť 

prevádzky, vlastné príjmy, príplatky zamestnancov 

 

SPOLU: 

 

103 109,85 € 

 

         

Kategória  školského 

zariadenia 

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 

 

Počet detí 

z nult. až 

piateho 

roč. ZŠ 

Dotácia na mzdy a prevádzku  

na dieťa v ŠKD v eurách 

 

Pobyt 5 dní v týždni  

 

44 845,45 

Vo výške dotácie je zohľadnené – čiastočný pobyt, náklady na detí so ŠVVP, 

detí z  2. stupňa ZŠ, energetická náročnosť prevádzky, vlastné príjmy, 

príplatky zamestnancov, záujmová činnosť  

 

SPOLU: 

 

37 199,80 €    

 

 

Kategória  školského 

zariadenia 

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 

 

Počet 

stravník. 

potenciál. 

Dotácia na mzdy a prevádzku  

na dieťa v ZŠ v eurách 

 

Stravník ZŠ 

 

259 235,52 

Vo výške dotácie je zohľadnené – energetická náročnosť prevádzky, vlastné 

príjmy, režijné náklady, príplatky zamestnancov 

 

SPOLU: 

 

60 999,68 € 

 

CELKOVÁ DOTÁCIA NA ROK 2023 : 201 309,33 €  

 

 

 
-2- 



 


