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Obecné zastupiteľstvo obce  Nitrianske Rudno vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 

ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a 

v súlade s § 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 sa uznieslo 

na tomto    

Doplnku č. 7 

 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 

o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva  
 

 

Článok I. 

 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 o financovaní originálnych kompetencií obce na 

úseku školstva schválené 07. 12. 2015 uznesením č. 9/2015 - C/2 sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. Príloha č. 1  k VZN č. 1/2015 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku     

školstva znie: 

„Príloha č. 1  

k VZN č. 1/2015 o financovaní originálnych kompetencií obce  

na úseku školstva 

 

Výška  finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa pre Materskú školu 

Nitrianske Rudno, žiaka ŠKD a stravníka v ŠJ  pre  Základnú školu Nitrianske Rudno  

na rok 2020 

 

 

Škola a školské zariadenia  

 

 

Výška finančných 

prostriedkov (€) 

 

Počet 

detí/žiakov 

k 15. 9. 2019 

Materská škola 

 

2 602,-/dieťa/rok 

spolu: 234 180,- /rok 

90 

Školský klub detí 

 

572,-/žiak/rok 

spolu: 57 772,- 

101 

 

Školská jedáleň 172,-/stravník/rok 

spolu: 58 480,- 

340 

 

Správa školských budov - MŠ 143,-/dieťa/rok 

spolu 12 870,-/rok 

90 

 

Článok 2 

Účinnosť 

 

Tento Doplnok  č. 7 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 o financovaní originálnych 

kompetencií obce na úseku školstva nadobúda účinnosť 1. 1. 2020. 

 

 

 

 

Robert Štrbák  

  starosta obce 
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Príloha č. 3  

k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z. 

v znení nariadení Vlády SR č. 415/2012, 417/2014, 370/2016, 356/2017 

 

platné od 1. 1. 2018 

 

 

 

KOEFICIENTY ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY, MATERSKEJ ŠKOLY, 
JAZYKOVEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA PRE JEDNOTLIVÉ KATEGÓRIE 
ZÁKLADNÝCH UMELECKÝCH ŠKÔL, MATERSKÝCH ŠKÔL, JAZYKOVÝCH ŠKÔL A 
ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ, KOEFICIENT NA ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE, 
KOEFICIENT NA STRAVOVANIE A KOEFICIENT NA SPRÁVU ŠKOLSKÝCH 
OBJEKTOV 

 Tabuľka č. 1 

 

Index 
j 

Subjekt indexu Koeficient 

1 Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme vzdelávania 14,7 
2 Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme vzdelávania 4,8 
3 Dieťa materskej školy 27,3 
4 Dieťa materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami 
68,2 

5 Dieťa materskej školy pri zdravotníckom zariadení 40,9 
6 Dieťa v školskom klube detí 6 
7 Dieťa v školskom klube detí pri základnej škole pre žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vrátane 
internátnych škôl 

13,2 

8 Dieťa v školskom klube detí pri zdravotníckom zariadení 7,9 
9 Potenciálny stravník – žiak základnej školy, základnej školy pre 

žiakov  
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, gymnázia, 
konzervatória 

1,8 

10 Potenciálny stravník – žiak základnej školy internátnej, základnej 
školy internátnej pre žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami, internátneho gymnázia, internátneho 
konzervatória 

3,6 

11 Poslucháč jazykovej školy 0,5 
12 Dieťa školského internátu z materskej školy, základnej školy, 

strednej školy 
15,0 

13 Dieťa školského internátu zo školy pre deti a žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

75,0 

14 Na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času 1,1 
15 Dieťa v reedukačnom centre 117,0 
16 Dieťa v liečebno-výchovnom sanatóriu 113,0 
17 Dieťa v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a 

prevencie 
0,2 

18 Dieťa v centre špeciálno-pedagogického poradenstva 2,0 
19 Na správu školských objektov podľa počtu detí materskej školy a 

základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
1,5 

 

 


