Návrh dodatku č.8 k
Všeobecne záväznému nariadeniu obce
č. 02/2013
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lukáčovce

Obecné zastupiteľstvo obce Lukáčovce vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6
ods. 2 a ods. 12 písm. d) 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, § 19
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
vydáva tento
Dodatok č.7 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 02/2013
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území obce Lukáčovce
§1
Úvodné ustanovenia
1. Týmto dokumentom sa mení príloha č.1 k VZN č.2/2013

§2
Záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok č.8 k VZN č.2/2013 bol schválený obecným zastupiteľstvom
v Lukáčovciach uznesením č. ........................... zo dňa ................................... a nadobúda
účinnosť 1.1.2021.

Ing. Igor Cok
starosta obce

Príloha č.1
Materská škola – na

rok 2021 sa navrhuje dotácia vrátane vlastných príjmov pre

materskú školu v rámci rozpočtu ZŠ s MŠ vo výške : vlastné príjmy 1 200, poskytnutá dotácia
od obce 62 600,00€ :

SPOLU: 63 800,00€ €.

Počet detí v materskej škole v školskom roku 2020/2021 je 29 detí. Dotácia sa na rok 2021
teda stanoví výpočtom na 1 dieťa t.j.
2 200,00 x 29 detí =

63 800,00€ €.

Školská jedáleň – na rok 2021 sa navrhuje dotácia vrátane vlastných príjmov: vlastné
príjmy:1 100,00€ , poskytnutá dotácia od obce 18 900,00€ : SPOLU: 20 488,00 €.
Potencionálny počet stravníkov žiaci ZŠ /20/ + MŠ /29/ =49 . Dotácia sa na rok 2021 teda
stanoví výpočtom 408,16 € na žiaka x 49 = 19 999,84€ = 20 000,00€

Školský klub – na rok 2021 je navrhnutá dotácia vrátane vlastných príjmov : vlastné
príjmy 200,00€, poskytnutá dotácia od obce 16 000,00€ : SPOLU: vo výške 16 200,00€.
Počet žiakov v školskom klube v školskom roku 2020/2021 je 15.
Dotácia ma rok 2021 predstavuje 1 080,00 € x 15= 16 200,00 €.

Kategória škôl
a školských zariadení

Dotácie na mzdy
a prevádzku na žiaka
v eurách

Počet detí
šk. roku
2020/2021

Dotácie celkom
v roku 2021

Materská škola

2 220,00 €

29

63 800,00 €

Školská jedáleň

408,16€

49

20 000,00 €

1 080,00 €

15

16 200,00 €

-

-

100 000,00€

Školský klub
Spolu

