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Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku                 

na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení,                              

so sídlom na území obce Klubina v zriaďovateľskej pôsobnosti  

Obce Klubina od 01.01.2023 
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úradná pečiatka 

s erbom obce 

               Mgr.Božena Poliačková 

               starostka obce 



DODATOK č. 4 k VZN č. 1/2017 

Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku 

na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení,                        

so sídlom na území obce Klubina v zriaďovateľskej pôsobnosti                           

Obce Klubina od 01.01. 2023 

 

Zmena  

§ 3  

Určenie výšky dotácie  
1. Výška dotácie na dieťa v materskej škole (ďalej len „MŠ“) sa určuje takto:  

a) MŠ Klubina č. 157  - 1130,- €,  

2. Výška dotácie v školskej jedálni (ďalej len „ŠJ“) na potencionálneho stravníka sa určuje takto:  

a) ŠJ Klubina  - 390,- €,  

 

sa nahrádza takto 

§ 3  

Určenie výšky dotácie  
1. Výška dotácie na dieťa v materskej škole (ďalej len „MŠ“) sa určuje takto:  

a) MŠ Klubina č. 157  - 1549,50 €,  

2. Výška dotácie v školskej jedálni (ďalej len „ŠJ“) na potencionálneho stravníka sa určuje takto:  

a) ŠJ Klubina  - 431,- €,  

 

Dieťa, žiak podľa kategórie 

školy, školského zariadenia 

Výška dotácie na prevádzku               

a na mzdy v eurách na 

12 mesiacov 

Dieťa materskej školy          1549,50 x počet detí 

Potenciálny stravník               431,00 x počet potenciálnych 

stravníkov 
 

Od 01.01.2023 bude výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa 

materskej školy a dieťa školských zariadení, so sídlom na území obce Klubina  

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klubina zasielaná mesačne vo výške 4457,- € 

Tento Dodatok  č. 4 k VZN 1/2017 nadobúda účinnosť 01.01.2023 

 
 


