
N Á V R H 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

 Obce Liešťany 

č.5/2022 

ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie obce Liešťany č. 5/2020 o určení výšky dotácie na 

mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti  obce Liešťany  

 (ďalej len „VZN“) 

 
Návrh VZN č. 5/2022:     

-     vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa :    01.12.2022 

-     zvesený z úradnej tabule obce  dňa :  

-     zverejnený na webovom sídle obce dňa:  01.12.2022 

-     zverejnený na centrálnej úradnej  elektronickej tabuli obce dňa: 01.12.2022  

                        

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN č.5/2022 do (včítane):  12.12.2022 

Doručené pripomienky (počet) :   

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č. 5/2022  uskutočnené dňa:  

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č.5/2022  doručené poslancom dňa:  
  
VZN č. 5/2022 schválené  Obecným zastupiteľstvom v Liešťanoch dňa ............  uzn. č. .............. 
VZN č. 5/2022 vyvesené na úradnej tabuli obce  dňa :  

VZN č. 5/2022 zvesené z úradnej tabule obce  dňa :  

VZN č. 5/2022 zverejnené na centrálnej úradnej  elektronickej tabuli obce: od ............ do .............. 

VZN č. 5/2022  zverejnené na webovom sídle obce dňa: ...............  
  
VZN č. 5/2022 nadobúda účinnosť dňom: 1.januára 2023 
 
 
 

                                                                                                             Ľubomír   N o s k a 

                                                                                                                  starosta obce 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch vo veciach územnej samosprávy sa  podľa ustanovenia § 

6 ods. 1 a § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a v zmysle § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších prepisov, 

podľa § 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: 

 



 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Liešťany č. 5/2022  

ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie obce Liešťany č. 5/2020  o určení výšky dotácie 

na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti  obce Liešťany 

 

 

§ 1 

Účel 

Účelom tohto VZN je stanovenie podrobností financovania materských škôl a školských 

zariadení na území obce Liešťany, najmä určenie výšky a účelu použitia dotácie na mzdy 

a prevádzku na dieťa materskej školy, žiaka školského klubu detí , žiaka zariadenia školského 

stravovania pre žiakov základnej školy a dieťa zariadenia školského stravovania pre dieťa 

materskej školy, so sídlom na území obce a  centrá voľného času (ďalej len „CVČ“) so sídlom 

mimo územia obce Liešťany  a ktoré na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené 

do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. 

 

§ 2 

Predmet  

Všeobecne záväzné nariadenie obce Liešťany č. 5/2020 o určení výšky dotácie na mzdy 

a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti  obce Liešťany sa mení a dopĺňa 

takto: 

1. V §3 sa mení bod 5 nasledovne : 

 

 Dotácia je stanovená jednou sumou na mzdy a prevádzku na rok 2023 podľa kategórie 

materskej školy a školského zariadenia nasledovne: 

 

2.  

Kategória škôl a škol. 

zariadení 

Výška finančných 

prostriedkov na rok 

2023 (€) 

Materská škola 123 000 

Na činnosť školského klubu 

detí 

 

20 000 

Školská jedáleň – 

stravovanie ZŠ a MŠ 

 

40 000 

Dotácia na školské potreby       300 

Spolu: 183 300 

 

 

 



§ 3 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Liešťany č.5/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 

nariadenie obce Liešťany č. 5/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti  obce Liešťany schválilo Obecné 

zastupiteľstvo v Liešťanoch  dňa .................... uznesením číslo ................  

2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Liešťany č.5/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 

nariadenie obce Liešťany č. 5/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti  obce Liešťany nadobúda účinnosť                

1. januára 2023. 

3. Dňom účinnosti tohto VZN za zrušuje VZN č. 1/2021 ktorým sa mení Všeobecné záväzné 

nariadenie obce Liešťany č. 5/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti  obce Liešťany. 

 

 

V Liešťanoch                                                                                Ľubomír Noska 

Dňa: 01.12.2022                                                                              starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 
 


