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KTORÝM  SA  MENÍ  A DOPĹŇA  VZN  OBCE  MOČENOK  Č. 01/2010  

O URČENÍ  VÝŠKY  DOTÁCIE  NA PREVÁDZKU  A MZDY  NA  ŢIAKA  ZUŠ,  

POSLUCHÁČA  JAZYKOVEJ  ŠKOLY  A  DIEŤA  MATERSKEJ  ŠKOLY   

A  ŠKOLSKÝCH  ZARIADENÍ  SO SÍDLOM  NA ÚZEMÍ  OBCE  MOČENOK    

 

 

 

 

 

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6  

ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 

 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:       24. 11. 2020 

Zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa:     24. 11.. 2020 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:      24. 11.. 2020 
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Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:     04. 12. 2020 

Pripomienky zasielať: 
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Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:  

 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

Na rokovaní OZ obce dňa:  

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:  

VZN nadobúda účinnosť dňom:  



 

Obec Močenok 

 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku, 

v zmysle ust. § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a ust. § 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 a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa nariadenia vlády SR č. 668/2004  

Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve sa dňa ................. 

 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení  

(ďalej len „VZN“): 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Močenok č. xx/2020 

  

KTORÝM  SA  MENÍ  A DOPĹŇA  VZN  OBCE  MOČENOK  Č. 01/2010  

O URČENÍ  VÝŠKY  DOTÁCIE  NA PREVÁDZKU  A MZDY  NA  ŢIAKA  ZUŠ,  

POSLUCHÁČA  JAZYKOVEJ  ŠKOLY  A  DIEŤA  MATERSKEJ  ŠKOLY   

A  ŠKOLSKÝCH  ZARIADENÍ  SO SÍDLOM  NA  ÚZEMÍ  OBCE  MOČENOK 

 

§ 1 

Základné ustanovenia 

1. Všeobecné záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku 

a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej 

školy a školských zariadení so sídlom na území obce Močenok, ktoré sú na základe 

rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 

2. Všeobecné záväzné nariadenie č. 01/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy  

na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa na materskej školy a školských zariadení 

so sídlom na území obce Močenok (ďalej len „VZN“) sa mení a dopĺňa takto: 

    Mení sa znenie prílohy č. 1 a jej nové znenie je nasledujúce: 

Kategória škôl a školských 

zariadení 

Dotácia na mzdy a prevádzku na ţiaka 

Materská škola 2 346,43 € 

Školský klub detí 515,70 € € 

Školská jedáleň 154,71 € € 

Záujmová činnosť 94,54 € € 

ZUŠ - indiv. 1 263,46 € 

ZUŠ - skup. 412,56 € 



§ 5 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce 

Močenok (www.mocenok.sk) v lehote uvedenej v ust. § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z. z. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

2. Obecné zastupiteľstvo v Močenku prerokovalo toto všeobecné záväzné nariadenie  

na zasadnutí dňa  ...................... a schválilo ho uznesením č................................  

3. Toto VZN nadobúda platnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom v Močenku  

a  účinnosť 01. 01. 2021. Po vyvesení na úradnej tabuli po dobu 15 dní bude toto VZN 

prístupné na Obecnom úrade v Močenku. 

4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č.04/2020 zo dňa 28.10.2020 

schválené uznesením č. 6.4 – V./OZ/2020. 

 

 

V Močenku xx. xx. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................... 

PaedDr. Roman URBÁNIK 

starosta Obce Močenok 

 

 

 

 

 

http://www.mocenok.sk/


Príloha č. 1 

Dotácia na rok 2021 na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa 

materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Močenok. 

 

Kategória škôl a školských 

zariadení 

Dotácia na mzdy a prevádzku na ţiaka 

Materská škola 2 346,43 € 

Školský klub detí 515,70 € € 

Školská jedáleň 154,71 € € 

Záujmová činnosť 94,54 € € 

ZUŠ - indiv. 1 263,46 € 

ZUŠ - skup. 412,56 € 

 


