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Obecné zastupiteľstvo obce Šamudovce  na základe  ust. § 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 právnych predpisov  a v súlade s ust. §6 ods.1 a s  ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona  SNR č. 



369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych  predpisov  v y d á v a pre územie obce 

Šamudovce toto 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE

č. 6/2013

o financovaní  výdajnej školskej jedálni na území obce Šamudovce 

v roku 2013

§1

Všeobecné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobnosti financovania výdajnej školskej jedálne na 

území obce Šamudovce v roku 2013.

§ 2

Podrobnosti financovania

a) Obec Šamudovce rozpísala finančné prostriedky  poukázané podľa zákona č. 564/2004 Z.  

z.  o  rozpočtovom  určení  výnosu  dane  z  príjmov  územnej  samospráve  a  o  zmene  a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  pre výdajnú školskú jedáleň, 

ktorej zriaďovateľom je obec Šamudovce takto :

b)  Na potencionálneho stravníka výdajnej školskej jedálne      106 eur
(v zariadení školského stravovania na žiaka školy/ alebo skutočného stravníka/alebo na jedno hlavné 
jedlo alebo  doplnkové jedlo)      

                

§2
Príjemca dotácie

Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je Obec Šamudovce, ktorá má v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Výdajnú školskú jedáleň pri ZŠ Šamudovce.

§3
Výška a účel dotácie



1. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku na potencionálneho stravníka  
výdajnej školskej jedálne je určená v prílohe č.1 tohto všeobecne záväzného nariadenia

2. Prijímateľ dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných 
a prevádzkových nákladov výdajnej školskej jedálne a pri jej použití musí zabezpečiť 
hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.

§4
Termín a spôsob poskytovania dotácie

Obec Šamudovce poskytne finančné prostriedky VŠJ pri ZŠ Šamudovce najneskôr do 30. dňa v mesiaci 
z finančných prostriedkov poukázaných obci z výnosu dane z príjmov fyzických osôb.

„Obec financuje náklady na potencionálných stravníkov VŠJ podľa počtu žiakov  k 15. Septembru 
predchádzajúceho kalendárneho roka“.

§5
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku na potencionálneho stravníka 
VŠJ pri ZŠ Šamudovce neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú 
príslušné právne predpisy zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

2. Zmeny  a doplnky  tohto  všeobecne  záväzného nariadenia  schvaľuje  Obecné  zastupiteľstvo 

obce Šamudovce.

3. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Šamudovce 

dňa 27.3.2013 , uznesením číslo 2/2013.
4. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa : 1.4.2013

V Šamudovciach  dňa : 27.3.2013

Vladimír Paulov
  starosta obce

Príloha č.1

Dotácia na rok 2013
na prevádzku na potencionálneho stravníka VŠJ pri ZŠ Šamudovce

Kategória škôl a školských Dotácia na mzdy a prevádzku Dotácia na mzdy a prevádzku 



zariadení na PS v eurách spolu v eurách
Výdajna školská jedáleň 106 6 277

Rozpis finančných prostriedkov  pre VŠJ z podielových daní na rok 2013  

a/koeficient z prílohy č. 3 nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z.

pre rok  2013        - 59,21 €   

Rok 2013
P.č. obec škola Poč.d/ž Prepočitaný

poč.ž/x 
koeficient

Koeficient Výška 
dotácie 
vr.2013

1. Šamudovce VŠJ 59 x1,8 106,0 59,21 6 277 €
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