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Všeobecne záväzné nariadenie obce Láb č. 4/2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 1/2010 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy,  

na žiaka školských zariadení na území obce Láb 
 

 

 
Schválené Obecným zastupiteľstvom v Lábe dňa 14.12.2020 uznesením č. 40/2020. 

 

 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Láb dňa 10.11.2020.  

Návrh VZN zvesený z úradnej tabule Obce Láb dňa 26.11.2020. 

Návrh VZN zverejnený na internetovej stránke Obce Láb dňa 10.11.2020. 

Návrh VZN  stiahnutý z internetovej stránky Obce Láb dňa 26.11.2020. 

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli Obce Láb dňa 15.12.2020.    

VZN zverejnené na internetovej stránke Obce Láb dňa 15.12.202020.  

VZN nadobúda účinnosť dňa 30.12.2020.  
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Všeobecne záväzné nariadenie obce Láb č. 4/2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010  

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

na žiaka školských zariadení na území obce Láb 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Láb 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 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 obce Láb č. 4/2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010 

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

na žiaka školských zariadení na území obce Láb 

 

I. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy           

na dieťa materskej školy, na žiaka školských zariadení na území obce Láb schválené dňa 

27.01.2010 uznesením č. 5/2010 sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

Príloha č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2010 sa nahrádza novou prílohou č. 1 

Dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, na žiaka školských zariadení           

na území obce Láb. 

 

II. 

1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Láb č. 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy          

na dieťa materskej školy, na žiaka školských zariadení na území obce Láb bolo schválené 

obecným zastupiteľstvom v Lábe dňa 14.12.2020.  

2) Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Láb č. 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy           

na dieťa materskej školy, na žiaka školských zariadení na území obce Láb nadobúda platnosť 

dňom podpisu starostom a účinnosť 15-tym dňom od schválenia.  

V Lábe, dňa 14.12.2020 

                                                                                             

                                                                                     Marián Moravčík, v.r. 

            starosta obce 
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Príloha č.1 

 

Dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, na žiaka školských zariadení     

na území obce Láb 

 

 

Kategória škôl 

a školských 

zariadení 

Dotácia na mzdy 

a prevádzku na žiaka  

v eurách – schválený 

rozpočet  

Kategória škôl 

a školských 

zariadení 

Dotácia na mzdy 

a prevádzku na žiaka  

v eurách – 3. zmena 

rozpočtu  

Materská škola 

(87) 2 884,810574 

Materská škola 

(87) 2 602,246551 

Školský klub detí 

(189) 276,1640211 

Školský klub detí 

(197) 256,5627411 

Zariadenie 

školského 

stravovania (189) 255,892328 

Zariadenie 

školského 

stravovania (197) 237,3173604 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

poznámka: 

 

školské 

zariadenie  schválený rozpočet  zmena rozpočtu    rok 2020 

MŠ   250 978,52 €   226 395,45 € 

ŠKD     52 195,00 €     50 542,86 € 

ŠJ pri ZŠ    48 363,65 €     46 751,52 € 

 

 

 

 

 

 


