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DODATOK č. 4  k VZN č.1/2016 

 

O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, 
školského klubu detí a školskej jedálne pri základnej škole 
s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lužianky  

                                       na rok 2020 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S účinnosťou od 1.1.2020 Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach prijíma 
dodatok  č. 4  k VZN č. 1/2016 v tomto znení: 

Čl.3 

Výška dotácie 

Výška dotácie sa stanovuje nasledovne: 

Príloha č.1 

Dotácia na rok 2020 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, 
školského klubu, školskej jedálne pri ZŠ s MŠ v Lužiankach   
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce:  

Kategória škôl a školských 
zariadení 

Dotácia na mzdy a prevádzku 
na rok 2020 

Materská škola 187 302,02  

Školský klub 12 578,28 

Školská jedáleň pri ZŠ 70 120,05 

Spolu 270 000,35 

 

 

     Príloha č.2 

     Ročná výška dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka SZUŠ /2020 

Individuálna forma 17 257,36 

Skupinová forma 2 817,52 

Spolu:                                                                          20 074,88                                                                  

 

Uvedené výšky dotácie v prílohe č. 2 sú v zmysle uznesenia č.     /2020  zo dňa        2020 v súlade so 
Zákonom č. 596/2003 Z.z. § 6 ods. 12, písm. j/  vo výške  88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku 
žiaka SZUŠ. 
 

 

 



Príloha č.3  

Ročná  výška  dotácie na  mzdy a prevádzku  pre  rok 2020 :  

Kategória, ukazovateľ Počet  detí k 15.9. 

V40_POB 

Normatív  na jedno  
dieťa v € -prepočítaný 

Normatív  na rok v € 

r. 2020 

Materská  škola 72 2 601,42 187 302,02 

Školská  klub  detí 22 571,74 12 578,28 

Školská  jedáleň –
potencionálny  
stravník 

91 770,55 70 120,05 

Originálne 
kompetencie spolu : 

  270 000,35 

Neštátna  ZUŠ 

Žiak  SZUŠ 
v individuálnej  forme  
vzdelávania 

                                   
14 

1 400,76 

1 232,67 

19 610,64 

17 257,36 

( 88 % ) 

Žiak  SZUŠ 
v skupinovej  forme  
vzdelávania 

 

 

7 

457,39 

402,50 

3 201,73 

2 817,53 

 ( 88 % )  

spolu SZUŠ :    22 812,37 

20 074,88 

( 88  % ) 

 

Na záujmové vzdelávanie detí v CVČ vo veku 5-15 rokov zriadených mimo obec Lužianky 
poskytne normatívny príspevok maximálne   vo výške  95,29 € / na jedno dieťa na jeden rok. 

Tento dodatok č. 4 k VZN č.1/2016 bol prerokovaný a schválený Obecným zastupiteľstvom 
v Lužiankach dňa   ......................... 

  


