
Obecné zastupiteľstvo obce Švábovce vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 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, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva tento:  

 

DODATOK č. 14 

 

Všeobecne záväzného nariadenia    

 č. 11/2009 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy a školských 

zariadení so sídlom na území obce Švábovce 
 

K § 3 ods. 1 sa Príloha 1 nahrádza novým znením:  

Dotácia na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 na prevádzku a mzdy na žiaka materskej 

školy a školských zariadení so sídlom na území obce Švábovce 

 

 

 

 

V § 3 sa dopĺňa ods. 4 

      4)  Obec Švábovce môže všeobecne záväzným nariadením v priebehu kalendárneho roka upraviť 

výšku dotácie v závislosti od objemu finančných prostriedkov poukázaných obci z výnosu dane 

z príjmov fyzických osôb.   
   
      Dodatok č. 14 k VZN č. 11/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka materskej 

školy a školských zariadení so sídlom na území obce Švábovce bol schválený obecným zastupiteľstvom 

dňa 14.12.2022. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto dodatku končí platnosť Dodatku č.13. V platnosti 

zostávajú nezmenené časti VZN č. 11/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Švábovce schváleného dňa 11.12.2009. 

 

 

 

 

     

                                                                                                       Mgr. Juraj Šimko 

                                                                                                           starosta obce 

 

 

 Návrh  Dodatku č. 14  VZN č. 11/2009  obce  Švábovce  o určení  výšky dotácie  na  prevádzku  

a mzdy na žiaka materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Švábovce bol na 

pripomienkovanie na úradnej tabuli obce: 

             Vyvesený dňa:   23.11.2022                                                                   Zvesený dňa:   13.12.2022 

 

 Dodatok č. 14 k VZN č. 11/2009 obce Švábovce o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

žiaka materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Švábovce bol na úradnej 

tabuli obce: 

             Vyvesený dňa:   15.12.2022                                                               Zvesený dňa:    30.12.2022 

Kategória škôl 

a školských zariadení 

Dotácia na mzdy 

a prevádzku 

na žiaka v eurách 

 

Školský klub detí, na žiaka v ŠKD 360,-  
Zariadenie školského stravovania 270,- 
Materská škola pri ZŠ 3 100,- 

  Ev. materská škola 3 100,-  

  Na dieťa s trvalým pobytom  v obci Švábovce, 
  ktoré navštevuje  Centrum voľného času 
  a záujmovú činnosť 

 
60,- 

 

 


