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Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajská Lužná č. 00/2020 o určení
výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, na
dieťa v obecnej materskej škole, v cirkevnej materskej škole a na žiaka
školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná
Obec Dunajská Lužná v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, podľa § 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
predpisov a podľa § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva
toto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“).
§1
Účel a predmet nariadenia
Nariadenie určuje výšku dotácie na mzdy a prevádzku školám a školským zariadeniam na
a) žiaka1) základnej umeleckej školy,
b) dieťa v obecnej materskej škole,
c) žiaka školských zariadení so sídlom na území obce, ktoré sú na základe rozhodnutia
Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva
školstva Slovenskej republiky. 2)
§2
Príjemca dotácie
Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia sú
a) zariadenia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
1. základná umelecká škola,
2. materská škola,
3. školský klub detí,
4. výdajná školská jedáleň,
b) zriaďovateľ cirkevnej a súkromnej školy alebo školského zariadenia, ak sú zriadené na
území obce Dunajská Lužná a sú zaradené do siete škôl a školských zariadení SR 1. cirkevná
materská škola.
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§3
Žiadosť o dotáciu
Zriaďovateľ cirkevnej a súkromnej školy, alebo školského zariadenia požiada o dotáciu na
príslušný kalendárny rok písomnou žiadosťou.
Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva na Obecný úrad v Dunajskej Lužnej.
Termín podania žiadosti o poskytnutie dotácie je do 15. októbra kalendárneho roka, ktorý
predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa dotácia požaduje.
Prvá žiadosť o dotáciu obsahuje:
a) názov a sídlo zriaďovateľa,
b) názov a sídlo školy alebo školského zariadenia, na ktoré sa žiadosť predkladá,
c) kópia právoplatného rozhodnutia MŠVV a Š SR o zaradení cirkevne a súkromnej školy,
alebo školského zariadenia do siete škôl a školských zariadení SR,
d) kópia zriaďovacej listiny školy alebo školského zariadenia,
e) potvrdenie o pridelení IČO školy alebo školského zariadenia,
f) bankové spojenie,

g) štatistické výkazy potvrdzujúce počty detí, na ktoré je žiadosť predkladaná, vrátane
zoznamov detí k údajom v štatistických výkazoch a údaje podľa § 7a zákona č. 597/2003
Z. z. v znení neskorších predpisov,
h) čestné vyhlásenie zriaďovateľa, že všetky údaje uvedené v žiadosti a jej prílohách sú
úplné, pravdivé a správne.
(5) Pri žiadostiach o dotáciu v ďalších rokoch žiadateľ predkladá elektronicky zoznam žiakov
s adresou ich trvalého pobytu a dátumom narodenia podľa vzoru zaslaného obcou
Dunajská Lužná do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu
roku, na ktorý sa má dotácia poskytnúť.
(6) Zriaďovateľ cirkevnej a súkromnej školy, alebo školského zariadenia je povinný
bezodkladne oznámiť všetky zmeny v predložených dokladoch vymedzených v § 3 ods. 4.
písm. a) až g).
(7) Nesprávne, nepravdivo a neúplne vyplnená žiadosť je považovaná za neplatnú. Uvedenie
nesprávnych, nepravdivých a neúplných údajov v žiadosti o dotáciu a jej povinných
prílohách je považované za porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých sú verejné
prostriedky prideľované.
§4
Výška dotácie
(1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na mzdy a prevádzku na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce a v cirkevnej materskej škole je určená v prílohe č.1 nariadenia.
(2) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je
prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného
kalendárneho roku.
§5
Termín a spôsob poskytovania dotácie
Obec poskytne dotáciu príjemcom uvedených v § 2 tohto nariadenia mesačne vo výške jednej
dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok, a to najneskôr 28. deň v mesiaci.
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§6
Záverečné ustanovenia
Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa obecnej materskej školy, na dieťa cirkevnej materskej
školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce neupravené týmto všeobecne
záväzným nariadením sa vzťahujú príslušné právne predpisy.
Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom uznesením číslo 2020/01-00 zo dňa
28.01.2020.
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č.
01/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej
školy, na dieťa v obecnej materskej škole, v cirkevnej materskej škole a na žiaka
školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná v znení Všeobecne
záväzného nariadenia č. 3/2018 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 15.02.2020.

V Dunajskej Lužnej dňa 30.01.2020
Štefan Jurčík
starosta obce

Príloha č. 1 k VZN č. 01/2020

Dotácia na rok 2020 na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa v
materskej škole, dieťa v cirkevnej materskej škole a na žiaka v školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Kategória škôl a školských
zariadení v obci D. Lužná
Základná umelecká škola
Školská ul. 257
Materská škola na ul.
Brezová č. 738/27
Školský klub detí , Školská
ul. 257
Zariadenie školského
stravovania
Školská ul. 257
Cirkevná materská škola

Dotácia na mzdy
a prevádzku RO a CMŠ
219 576,60

735 314,06
235 877,76

143 779,86
117 592,02

