
 

OBEC LENARTOV 

                                 Lenartov 37, 086 06  Malcov 

                                                                      NÁVRH                                                     

Obec Lenartov na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších právnych predpisov, a § 6 ods. 2 a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov  

vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie : 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lenartov č. 5 /2021  

o určení výšky príspevku  na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka 

školského zariadenia na rok 2022 

 

§ 1 Základné ustanovenie 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku v 
kalendárnom roku 2022 na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy v Lenartove a detí a 
žiakov školského zariadenia - Školská jedáleň Lenartov, ktoré sú zaradené do siete škôl a 
školských zariadení na Ministerstve školstva SR. 

§ 2 Výška a účel príspevku 

(1) Určenie výšky príspevku pre kalendárny rok 2022 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 
školy a dieťa a žiaka školského zariadenia, ktorých zriaďovateľom je následovne: 

 Materská škola Lenartov 2 694,50/dieťa 

 Školská jedáleň 284,30/stravníka 

(2) Na použitie poskytnutého príspevku materskej škole a školskému zariadeniu sa vzťahuje 
zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  

(3) Príspevok je možné   použiť  len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov a pri jej 
použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.  



(4) Obec určila výšku príspevku na dieťa materskej školy a školského zariadenia v závislosti 
od objemu finančných zdrojov obce z výnosu podielových daní na rok 2022. 

 

§ 4 Záverečné ustanovenia 

(1) Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Lenartove  na svojom zasadnutí 
dňa           uznesením č.    /2021. 

(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2022. 

 

 

                                                                                  Ing. Jana Bľandová, MBA 

                                                                                            starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa: 

 

Počet žiakov k 15.9.: 

ZŠ -    92     x 1,8  =  165,6 

MŠ – 28   x 27,3   =  764,4 

ŠJ – 120   x 1,5    =   180,0 

Spolu                       1 100 prepočet žiakov 

Jednotkový koeficient 98,70 

Spolu na MŠ a ŠJ - 1100 x 98,70=108 570  

Na MŠ je prepočet 764,4x98,70=75 446,00 eur, z toho 88% najmenej = 66 392,00 eur 

Na ŠJ je prepočet 345,6x98,70 =34 111,00 eur, z toho 88% najmenej = 30 018,00 eur 

Výška príspevku na MŠ 75 446÷28= 2 694,50 

Výška príspevku na ŠJ 34 111÷120=284,30 


