
Obecné zastupiteľstvo obce Lipníky vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p,  § 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 z. n. p.,  § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a § 7 zákona 
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v z. n. p.    v  y d á v a  

Dodatok č. 2 
k Všeobecne záväzné nariadeniu 

 č. 5/2009
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy

 a školských zariadení so sídlom na území obce Lipníky

Čl. I. 

§ 1 VZN č. 5/2009 sa mení takto: 
1.) Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy   
      na dieťa materskej školy, dieťa školského klubu detí a zariadenia školského stravovania 
      pre žiakov ZŠ a MŠ so sídlom na území obce Lipníky, ktoré sú na základe rozhodnutia MŠ SR  
      zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR.

§ 2 VZN č. 5/2009 sa mení takto: 
Príjemcom dotácie podľa tohto VZN je obce Lipníky za materské školy a školské zariadenia bez právnej 
subjektivity. 

čl. I. Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2009 sa dopĺňa: 
Určenie výšky dotácie na rok 2011 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, dieťa školského klubu 
detí a zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lipníky:  

Kategória škôl
 a školských zariadení

Počet detí (Škol MŠ
 SR 40 01 - výkaz

Dotácia na dieťa
 v Eurách

Ročná dotácia
 v Eurách

Materská škola 15 1 702,33 25 535,-

Školská jedáleň pri MŠ 25 323,32 8 083,-

Školský klub detí 9 277,777 2 500,-

Výška dotácie na rok 2011 spolu: 36 118,-

Čl. II.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Na tomto dodatku sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Lipníky dňa 11.8.2011, uznesením 
č. 9/2011-3.

2. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 1.9.2011.

V Lipníkoch, 11.08.2011 

Jozef Plančár
starosta obce

––––––––––––––––––––––––
1.) Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 5/2009 bol zverejnený od 26.07.2011  do 11.08.2011
2.) Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2009 bol zverejnený od 15.08.2011 – 31.08.2011


