
N Á V R H 

Všeobecne záväzné nariadenie 

Obce Trenčianska Turná  

č. 2 /2019 

 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa  materskej školy 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce  so sídlom na území  

obce   Trenčianska Turná. 

   Obec  Trenčianska Turná  na základe  samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy  

Slovenskej republiky  a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  

neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 12  písm. c) a 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 vydáva toto 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 

 o doplnení a zmene VZN č. 8/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy  a školských zariadení  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce  so sídlom na 

území obce Trenčianska Turná,  

ktorým sa určuje výška normatívnych prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa 

materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce so sídlom na 

území obce  Trenčianska Turná na rok 2020 (ďalej len VZN): 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

Týmto nariadením sa mení Príloha č. 1 k VZN č. 8/2014 o  určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa materskej školy  a školských zariadení  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce  so 

sídlom na území obce Trenčianska Turná. 

Článok 2 

Záverečné ustanovenia 

1. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku  a mzdy na dieťa materskej 

školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Trenčianska Turná, neupravené 

týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne predpisy. 

2. Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Trenčianskej Turnej dňa 13.decembra 

2019 uznesením číslo ......./12-2019. 

 

Toto všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2019 nadobúda účinnosť dňa 1.1.2020.    

V Trenčianskej Turnej, dňa 13.11.2019 

                                                                      

                                                                                                   Ing. Peter Mikula                                         

                                                                                                      starosta  obce 



Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Trenčianska Turná dňa 22.11.2019 a zverejnený na 

www.trencianskaturna.sk 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Trenčianska Turná dňa .....12.2019 a zverejnené na 

www.trencianskaturna.sk 

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli: ..................... 

VZN zvesené z úradnej tabule:     .................... 

Príloha č.1 

 

Ročná dotácia na mzdy, odvody a prevádzkové výdavky na žiaka ( dieťa) 

na rok 2020 

 

 

      Kategória školy a školských 

                   zariadení 

  

Základná škola s materskou školou Samuela 

Timona Trenčianska Turná: 

Dotácia na mzdy a prevádzku 

               

na žiaka (dieťa) 

v eurách 

 

Materská  škola / 126 detí 

 

 

2266,75 € 

 

Školský klub detí / 128 detí 

 

 

 

680,62 € 

Zariadenie školského stravovania- 

potenciálny stravník žiak ZŠ/431 

 detí a deti v materskej škole/128 detí 

 

255,77 € 
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