
NÁVRH 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trnovec nad Váhom 

č. 1/2023 

o doplnení a zmene 

 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 

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

sídlom na území obce Trnovec nad Váhom 

 

 

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 
ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 23. 1. 2023 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 23. 1. 2023 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 23. 1. 2023 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 3. 2. 2023 

Pripomienky zasielať: 

- písomne na adresu: Obec Trnovec nad Váhom, Hlavná 587, 925 71 Trnovec nad Váhom 

- elektronicky na adresu: prednosta@trnovecnadvahom.sk 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:  

Schválené všeobecne záväzné nariadenie na rokovaní OZ obce dňa:  

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:  

VZN nadobúda účinnosť dňom:  

 



Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, vydáva  

 
Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 1/2023 
o doplnení a zmene  

 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so 
sídlom na území obce Trnovec nad Váhom 

 
Čl. I 

 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnovec nad Váhom č. 1/2019 sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 
Mení sa príloha č. 1, ktorá znie: 

 
 
Príloha č. 1 
 
Tabuľka č. 1 

Kategória školských 
zariadení 

Počet detí 
k 15.09.2022 

Koeficient 
vlády č. 

668/2004 

Vzorec Výsledok v EUR 

Materská škola 69 27,3 
69 x 27,3 x 
104,76 

197 336,41 

Školský klub detí 58 6,00 58 x 6 x 104,76 36 456,48 

Školská jedáleň 172 1,8 
172 x 1,8 x 
104,76 

32 433,96 

Správa školských 
objektov 

241 1,5 
241 x 1,5 x 
104,76 

37 870,74 

 
Výpočet predbežného jednotkového koeficientu na žiaka na rok 2022: 
 
    Výnos dane z príjmov FO SR  
40 % x   __________________________ 
    Počet prepočítaných žiakov 
   
  2 638 114 000 
40% x     ______________________    = 104,76 EUR  
  10 072 532,6 
 
Obec Trnovec nad Váhom určuje výšku príspevkov na originálne kompetencie obce na úseku školstva 
na základe reálnych možností rozpočtu obce a pri zohľadnení požiadaviek školy nasledovne: 
 
 
 
 
 
 



Tabuľka č. 2 

Kategória školských 
zariadení 

Počet detí 
k 15.09.2022 

Výsledok v EUR 

Materská škola 69 170 573,00 

Školský klub detí 58 37 424,00 

Školská jedáleň 172 65 294,00 

Správa školských 
objektov 

241 26 709,00 

 
 

Čl. II 
Účinnosť 

 
1. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce Trnovec nad Váhom č. 1/2022 zo dňa 07. 

02. 2022.  
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce bolo prerokované a schválené na zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom dňa ................. uznesením číslo........... a 
nadobúda účinnosť dňom schválenia. 

 
 
V Trnovci nad Váhom dňa 23. 01. 2023 
 

 

 

 

 

Mgr. Oliver Berecz 

   starosta obce 

 

 

 


