
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2 / 2022  

o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa 

školských zariadení zriadených obcou  Ďačov   

 

 

Obec Ďačov  na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a na základe zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v y d á v a  

 

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E  

o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa 

školských zariadení zriadených obcou  Ďačov    

Článok 1  

Úvodné ustanovenia  

1) Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje: 

a) podrobnosti financovania Základnej školy s materskou školou  a školských zariadení  zriadených 

obcou  Ďačov 

 b) výšku finančných prostriedkov na mzdy, odvody a prevádzku Základnej školy s materskej 

školou  a školských zariadení  zriadených obcou  Ďačov 

c) lehotu na predloženie údajov potrebných na financovanie Základnej školy s materskej školou  a 

školských zariadení  zriadených obcou  Ďačov 

d) deň v mesiaci, v ktorom obec poskytne finančné prostriedky Základnej škole s materskej školou  

a školských zariadení zriadených obcou  Ďačov  t.j. termín poskytnutia finančných prostriedkov 

 Článok 2  

Podrobnosti financovania  

1) Na území obce Ďačov je zriadená Základná škola s materskou školou, školskou jedálňou a 

školským klubom detí  s právnou subjektivitou, Ďačov 110. 

2) Prijímateľom finančných prostriedkov podľa tohto nariadenia je Obec Ďačovš ako zriaďovateľ  

Základnej školy s materskou školou, školskou jedálňou a školským klubom detí  s právnou 

subjektivitou. 

3) Obec financuje náklady na deti v ZŠ s MŠ v období od januára do augusta kalendárneho roka 

podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho roka a v období od septembra do decembra 

kalendárneho roka podľa stavu k 15. septembru bežného roka. 

4) Obec financuje náklady na stravovanie detí ZŠ s MŠ a potenciálnych stravníkov v ŠJ v období od 

januára do augusta kalendárneho roka podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho roka a v 

období od septembra do decembra kalendárneho roka podľa stavu k 15. septembru bežného roka  

5) Obec financuje náklady na žiaka ŠKD v období od januára do augusta kalendárneho roka podľa 

stavu k 15. septembru predchádzajúceho roka a v období od septembra do decembra kalendárneho 

roka podľa stavu k 15. septembru bežného roka. 

 



Článok 3  

Výška finančných prostriedkov  

1) Výška finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok na mzdy, odvody a prevádzku 

Základnej školy s materskou školou a školských zariadení so sídlom na území obce Ďačov je určená 

takto: 

 

 

Kategória škôl a školských 

zariadení  

Finančné prostriedky  

 na dieťa materskej školy / 

žiaka ŠKD v €  

na dieťa MŠ a na potenciálnych 

stravníkov (žiaci ZŠ) v € 

materská škola   3216,82 x 

zariadenie školského 

stravovania  

x  419,23 

školský klub detí    1190,67 x 

 

 

2) Prijímateľ finančných prostriedkov podľa článku 2 ods. 2 je oprávnený ich použiť len na úhradu 

osobných a prevádzkových nákladov Základnej školy s materskou  školou a školských zariadení so 

sídlom na území obce a pri ich použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich 

použitia. 

3) V prípade, že finančné prostriedky nebudú vyčerpané do 31.12. príslušného kalendárneho roka, 

je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného kalendárneho 

roka, resp. do rozpočtu obce. 

 

 

 Článok 5 

 Lehota na predloženie údajov  

1) Škola a školské zariadenie predloží zriaďovateľovi údaje potrebné na financovanie (počty detí, 

žiakov a potenciálnych stravníkov) do 15. septembra kalendárneho roka. 

Článok 6 

Termín poskytnutia finančných prostriedkov  

1) Obec  finančné prostriedky prevádza priebežne na účty Základnej školy s materskou školou, z 

ktorých Základná škola s materskou školou uhrádzať predmetné náklady uvedené v čl. v priebehu 

roka. 

Článok 7 

 Kontrolná činnosť  

1) Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s pridelenými finančnými prostriedkami podľa tohto 

VZN vykonávajú poverení zamestnanci obecného úradu a hlavný kontrolór obce. 

 

 

 



 Článok 8  

Záverečné ustanovenia  

1) Na ustanovenia súvisiace s určením výšky finančných prostriedkov na úhradu osobných a 

prevádzkových nákladov Základnej školy s materskou školou a školských zariadení so sídlom na 

území obce neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne 

predpisy. 

2) Na zmene a doplnkoch tohto všeobecne záväzného nariadenia sa uznáša Obecné zastupiteľstvo 

Obce Ďačov. 

3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN č. 3/2019 o podmienkach a 

spôsobe financovania materskej školy a školských zariadení zriadených obcou  Ďačov. 

4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2023 

 

 

 

                                                                                                          Anton Cuprák 

                                                                                                          starosta  obce  

 


