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Obec Rudlov v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov a podľa § 6 ods. 12 písm. d)  a  g)  zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien 
a doplnkov sa na svojom zasadnutí konanom dňa ............................ uznieslo na tomto  
všeobecne záväznom nariadení (ďalej VZN):  
 

 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  
č. 4/2020  

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 
materskej školy, žiaka školského zariadenia na rok 2021 

  
Článok 1  

Základné ustanovenia  
  
1) Účelom tohto VZN je určiť výšku a spôsob použitia dotácie na 

a) prevádzku a mzdy materskej školy a školských zariadení (školský klub detí, zariadenie 
školského stravovania pre žiakov základnej školy) zriadených na území obce Rudlov, 
ktorých zriaďovateľom je obec, a ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva 
SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky  

  
Článok 2 

Vymedzenie pojmov  
  

1) Dotácia na mzdy je určená na bežné výdavky a zahŕňa výdavky na tarifný plat a príplatky 
vyplácané pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy a školských  zariadení, 
výdavky na poistné hradené zamestnávateľom za pedagogických a nepedagogických 
zamestnancov školy alebo školského zariadenia.  

2) Dotácia na prevádzku je určená na bežné výdavky a zahŕňa výdavky za tovary a služby škôl  
a školských zariadení.  

3) Prijímateľom dotácie pre školy a školské zariadenie je škola a školské zariadenie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rudlov, ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom na 
území obce Rudlov. 

  
Článok 3 

Výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka 
školského zariadenia v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudlov   
  

1) Objem finančných prostriedkov sa rozpisuje podľa počtu detí a žiakov k 1.1.2021, ktoré sú 
prijaté do škôl a školských zariadení na základe právoplatného rozhodnutia príslušnej školy 
a školského zariadenia.  

2) Finančné prostriedky pre školskú jedáleň pri materskej škole sú zahrnuté v dotácií na 
prevádzku a mzdy pre materské školy. 
 



 

3) Ročná výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školského 
zariadenia a vydané jedlo pre žiaka základnej školy je nasledovná: 

    

Dieťa, žiak podľa kategórie školy, 
školského zariadenia v obci Rovinka  

Výška dotácie na mzdy 
a prevádzku na 

1 žiaka (dieťa) /rok v € 

Dieťa materskej školy  
2.420,-  

Žiak školského klubu detí  
  750,- 

Žiak základnej školy, potenciálny 
stravník     390,-   

  
  

Článok 4  
Použitie dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka 

školského zariadenia v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudlov  

  
a) Dotácia sa použije len na úhradu nákladov na prevádzku a mzdy materskej školy 

a školských zariadení so sídlom na území obce a pri jej použití musí byť zabezpečená  
hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia. 

  
  

Článok 5  
Záverečné ustanovenia  

  
1) Návrh VZN bol podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z. z. zverejnený na úradnej tabuli  
            obce a na internetovej stránke obce od 01.12.2020. 
2) VZN č. 4/2020 nadobúda účinnosť dňa 01.01.2021.   
  
  
  
  
  

  Ing. Juraj Vasiľ  
  starosta obce Rudlov 


