
Dodatok č. 1   
 

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Mužla č.2/2020 

o určení výšky dávky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a zariadenia, 

zriadených na území Obce Mužla 

 

Obecné zastupiteľstvo v Mužle sa v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 

uznieslo na vydaní 

 

Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadenia obce Mužla č. 2/2020 o určení výšky dotácie 

na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia s právnou subjektivitou, 

zriadených na území obce Mužla. 

 

§1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť výšky dotácie na mzdy 

a prevádzku na žiaka súkromnej základnej umeleckej školy, dieťa v materskej školy, 

žiaka školského klubu a dieťa zariadení školského stravovania zriadených na území 

obce Mužla na kalendárny rok 2020. 

 

§2 

Spôsob určenia výšky poskytnutej dotácie 

 

1. V roku 2020 sa poskytne dotácia na 1 PPŽ súkromnej základnej umeleckej školy 

a školského klubu detí vo výške 88,00 % z priemernej dotácie 95,29 eur/1 PPŽ 

a doplatku v sume 1 895,- eur. 

2. Koeficient podľa prílohy NV SR č. 401/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 

630/2008 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo 

štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov 

 

§4 

Výška dotácie 

Obec Mužla určuje výšku dotácie na rok 2020 na mzdy a prevádzku nasledovne: 

 

Školy a školské zariadenia Náklady na rok 2020 /€/ 

 

ŠKD ako súčasť ZŠ J.Endrődyho 39 748,- 

SZUŠ Papp Katalin               291 624,- 

 

 

 

 

 

 



§7 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Pokiaľ nie je v nariadení podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č. 596/2003 Z.z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a na vykonávanie predpisy vydané na ich 

základe. 

2. Tento Dodatok č. 1 k VZN obce Mužla schválilo Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 

13-08072020 dňa 8.7.2020. 

3. Finančné prostriedky v januári – júni 2020 boli poukázané vo forme záloh. 

4. Všeobecne záväzné zariadenie obce Mužla nadobúda účinnosť dňom schválenia 

 

 

          Ing. Iván Farkas 

            starosta obce 

 

 

 

 

Návrh VZN pred schválením bol vyvesený: 23.06.2020    

                                                        zvesený: 08.07.2020     

VZN po schválení bol vyvesený: 08.07.2020   

              zvesený : 23.07.2020   

Toto VZN nadobúda účinnosť od :  08.07.2020   

 


