
 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Ždiar v súlade s ustanovením §6 ods. 1 zákona č. 36/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 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 a ustanovením §7 zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov  v y d á v a 

 

 

 

 

 

 

                                 Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 1/2013 

 

 

                              o  určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka  

                                         materskej školy a školských zariadení 

 

 

 

                                                        Článok I. 

 

                                             Spoločné ustanovenia 

 

1/  Toto všeobecné záväzné nariadenie /ďalej VZN/ Obec Ždiar vydáva na vykonanie 

ustanovenia § 6 odst. 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. Podľa tohto VZN obec určuje výšku príspevku obce pre financovanie originálnych 

kompetencií na úseku školstva formou dotácie. 

2/ Originálnymi kompetenciami na úseku školstva, ktoré zabezpečuje územná samospráva, je 

zabezpečenie činnosti materskej školy, zariadení školského stravovania žiakov základnej 

školy a deti materskej školy. 

3/ Činnosť škôl a školských zariadení v originálnej pôsobnosti Obce Ždiar je financovaná 

formou dotácie, vlastných príjmov škôl a zariadení, priamo z rozpočtu obce, grantov. 

4/ Dotáciou sa rozumie príspevok, ktorým obce prispieva škole a školskému zariadeniu na 

financovanie: 

a/ miezd a prevádzky materskej školy a školskej jedálne pri materskej škole na kalendárny rok 

b/ miezd a prevádzky základnej školy pre školskú jedáleň na kalendárny rok. 

5/ Prijímateľ dotácie je oprávnený použiť finančné prostriedky len na úhradu osobných 

a prevádzkových nákladov materskej školy  a školských zariadení so sídlom na území obce 

a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia. 

6/  V prípade, že finančné prostriedky nebudú vyčerpané do 31.12. príslušného kalendárneho 

roka, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť finančných prostriedkov  vrátiť späť na účet 

obce do 31.12. príslušného roka. 

7/ So súhlasom obecného zastupiteľstva je možné z dotácie financovať aj kapitalové výdavky. 

 



                                                  Článok II. 

 

                             Príjemca finančných prostriedkov 

 

1/ Príjemcom finančných prostriedkov podľa tohto nariadenia sú zariadenia s právnou 

subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce: 

Základná škola s materskou školou v Ždiari. 

 

 

 

                                                Článok III. 

 

                                                   Dotácie 

 

1/  Dotácia pre materskú školu /MŠ/ a školskú jedáleň pri MŠ 

 

Obec financuje náklady na prevádzku MŠ a školskej jedálne pri MŠ podľa počtu deti 

prijatých do MŠ /bez rozdielu trvalého pobytu/ podľa stavu k 15. septembru 

predchádzajúceho kalendárneho roka. Dotácia na predškolskú výchovu v materskej škole a na 

stravovanie detí v školskej jedálni sa vypočíta ako súčin počtu detí prijatých do materskej 

školy podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a ročnej dotácie na 

jedno dieťa. 

 

Výška finančných prostriedkov na dieťa MŠ /vrátane školskej jedálne/ je 1618,89 EUR. 

 

So súhlasom obecného zastupiteľstva je možné použiť časť dotácie na financovanie 

kapitalových výdavkov materskej školy a školskej jedálne pri MŠ. 

 

2/  Dotácia pre školskú jedáleň pri ZŠ 

 

Obec financuje náklady na stravovanie žiakov základnej školy so sídlom na území obce podľa 

počtu všetkých žiakov školy /bez rozdielu trvalého pobytu/ podľa stavu k 15. septembru 

predchádzajúceho kalendárneho roka. 

 

Výška finančných prostriedkov na stravovanie žiaka základnej školy je 106,74 EUR. 

 

So súhlasom obecného zastupiteľstva je možné použiť časť dotácie na financovanie 

kapitálových výdavkov školy určených pre školskú jedáleň. 

 

 

 

                                                     Článok IV. 

 

                 Termín a spôsob poskytovania finančných prostriedkov 

 

1/ Obec poskytne príjemcovi finančné prostriedky mesačne /vo výške jednej dvanástiny 

z celkových finančných prostriedkov určených na príslušný kalendárny rok/, a to najneskôr 

28. deň v mesiaci. 

 

 



                                                      

                                               Článok IV. 

                        

                                        Záverečné ustanovenia 

 

1/ O využití viazaných prostriedkov rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Taktiež všetky zmeny 

a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Ždiari. 

2/ Na ustanovenia súvisiace s určením výšky finančných prostriedkov  na prevádzku a mzdy 

na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy  a detí školských zariadení so sídlom na 

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

predpisy. 

3/ Na tomto Všeobecnom záväznom nariadení č. 1/2013 za uznieslo Obecné zastupiteľstvo 

v Ždiari dňa 5.2.2013., uznesením č. 21/2013 

4/ Toto VZN č. 1/2013 nadobúda účinnosť dňom 21.02.2013 

 

 

 

 

       signet 

 

                                                                              Ing. Pavol Bekeš  

                                                                                starosta obce 

 

 

 

 

 

Počet detí v MŠ k 15.9.  - 39 

Počet detí v ZŠ k 15.9.  -169 


