
Obec Lúka podľa § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a v spojení 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, 
 

v y d á v a  
 

Dodatok č. 1 
k Všeobecne záväznému nariadeniu  obce Lúka 

č. 1/2019 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lúka  
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie  obce Lúka č. 1/2019 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lúka 
sa  Dodatkom č. 1/2020 mení nasledovne: 
 
1. Do  Článku 3  sa vkladá nový bod 3, ktorý  znie nasledovne: 
 
3. V zmysle dotácie z UPSVaR „ Podpora zamestnanosti v materských školách“ sa znižuje 
dotácia pre MŠ na rok 2020 o sumu 9 472,79 €. 
        

 
 5 Do článku 5 Záverečné a zrušovacie ustanovenia sa dopĺňa bod 4, ktorý znie: 
 
4. Tento Dodatok č. 1k VZN č.1/2019 o určení výšky o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lúka 
bol schválený obecným  zastupiteľstvom Lúka, dňa 15. októbra a nadobúda účinnosť 
15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce. 
 

 
 

V  Lúke  30.09.2020 
                                                                                               Ing. Marian Haluza 

                                                                                                                     starosta obce Lúka 

 
 

 
Podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov Obec Lúka Zverejňuje návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému 
nariadeniu obce Lúka číslo 1/2019 o určení výšky o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lúka  
 
Podľa § 6 ods. 4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov dňom vyvesenia návrh začína  plynúť najmenej desaťdňová  lehota, počas  
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ktorej môžu fyzické osoby      a právnické osoby uplatniť  pripomienku k návrhu 
v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom  úrade v Obci 
Lúka. Táto lehota končí uplynutím dňa 09.10.2020 Pripomienkou možno v určenej 
lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, 
vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju 
predkladá a musí byť zdôvodnená, inak a pripomienku nemusí navrhovateľ prihliadať. Na 
ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú 
zdôvodnené. 
 
Lúka dňa  30.09.2020 
 
Adresa: Obec Lúka č. 205 

916 33 Lúka 
 
e-mail: kancelaria@obecluka.sk 
 


