
                                                                     Návrh                                                                           
 

VZN  č.1/2020-NŠZ 

o určení výšky  finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka 
základnej umeleckej školy , dieťa materskej školy  a žiaka školského 

zariadenia 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Stanča  podľa § 6 ods. 1 a §11 ods. 4 písm.g)  zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a podľa § 6 ods. 12  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 všeobecne záväznom 

nariadení 

 
§1 

Účel všeobecne záväzného nariadenia  

1) Účelom tohto Všeobecne záväzné nariadenie(ďalej len „VZN“) je určenie výšky 

finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení v 

územnej pôsobnosti obce  Stanča , ktorých zriaďovateľom je : 

a)štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,  

 

§2 

Príjemca  finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

 

Príjemcom finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku podľa tohto VZN   je : 

 

a)štátom uznaná cirkev ako zriaďovateľ materskej školy a školských zariadení, ktoré majú 

sídlo na území obce, ak o dotáciu požiada ( ďalej len „zriaďovateľ) 

 

                                                                        §3 

                             Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

     

 1) Výška finančných prostriedkov na mzdy prevádzku na  dieťa materskej školy a 

dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo 

náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby je určená v prílohe č. 1 

tohto VZN.  

      2) Výška finančných prostriedkov je stanovená na mzdy a prevádzku jednou sumou na jedno 

dieťa materskej školy a jedno dieťa školského zariadenia . 

3)  Ročná výška finančných prostriedkov pre materskú školu a školské zariadenie sa určí ako 

súčin výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na jedno dieťa materskej školy a 

jedno dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo 

náboženskej spoločnosti a inej  právnickej osoby a fyzickej osoby určená v prílohe č.1 tohoto 

VZN a počtu detí podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka. 

       

§4 

Podrobnosti financovania a lehota predloženia údajov  

 

1.) Obec poskytuje  finančné prostriedky na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi na základe 

písomnej žiadosti.  

2.) Ak zriaďovateľ žiada finančné prostriedky od obce prvýkrát, písomná žiadosť obsahuje : 



a.) zriaďovaciu listinu materskej školy a školského zariadenia, ak nie je zverejnená na 

webovom sídle materskej školy a školského zariadenia, 

b.) číslo účtu zriaďovateľa, 

c.) údaje o osobe, ktorá je oprávnená konať v mene zriaďovateľa, 

d.)zoznam detí a žiakov, ktorí na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy a školského 

zariadenia reálne navštevovali materskú školu a školské zariadenie k 15. septembru 

začínajúceho školského roka    s príslušným štatistickým výkazom Škôl (MŠVVŠ) 40-01, 

4.) Zriaďovateľ v ďalších rokoch predkladá len údaje uvedené v ods.3  písm. d)  s príslušným 

štatistickým výkazom Škôl (MŠVVŠ) 40-01. 

5.) Písomnú žiadosť spolu s požadovanými údajmi doručí obci v termíne do  25. septembra 

kalendárneho roka , ktorý predchádza kalendárnemu roku , na ktorý sa majú finančné 

prostriedky poskytnúť. 

6.) Zriaďovateľ je povinný v prípade zmeny údajov uvedených v písomnej žiadosti písomne 

informovať obec  o tejto zmene, a to najneskôr 15 kalendárnych dní odo daň uskutočnenia 

zmeny. 

7.) Obec poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi na jeho bežný 

účet. 

8.) Zriaďovateľ je povinný poukázať pridelené finančné prostriedky v plnej výške na účet 

materskej školy a školského zariadenia do 3 pracovných dní odo daň ich prijatia na svoj účet. 

 

                                                                       §5       

Vyúčtovanie finančných prostriedkov 

 

1) Príjemca finančných prostriedkov je povinný vykonať vyúčtovanie poskytnutých  

finančných prostriedkov  vždy ročne k 15.januáru po skončené kalendárneho roka na ktorí 

boli  finančné prostriedky poskytnuté. 

na ktorý 

2) V prípade, že finančné prostriedky nebudú do konca príslušného rozpočtového roka 

vyčerpané, je príjemca finančných prostriedkov povinný nevyčerpanú časť finančných 

prostriedkov vrátiť späť na účet obce do 31.decembra kalendárneho roka. 

3) Ak príjemca finančných prostriedkov ukončí svoju činnosť v priebehu kalendárneho roka,                                 

je povinný zúčtovať poskytnuté finančné prostriedky najneskôr 30 dní od ukončenia 

činnosti a v tomto termíne  aj poukázať nevyčerpané finančné prostriedky obce. 

           

                                                                   §6 

                            Termín a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov 

 

Obec poskytne príjemcovi finančné prostriedky  vo výške jednej dvanástiny najneskôr do 28. 

dňa príslušného mesiaca. V prípade , že 28. deň  príslušného mesiaca pripadne na deň 

pracovného pokoja, budú mi tieto poskytnuté prvý pracovný deň po dni pracovného pokoja. 

 

                                                                   §7 

                                            Kontrola použitia dotácie 

 

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

tohoto VZN vykonáva poskytovateľ a ostatné oprávnené orgány. 

2.) Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia je povinný predložiť 

všetky doklady  preukazujúce  hospodárne, efektívne, účelné a účinné vynaloženie 

pridelených finančných prostriedkov. 

 

                                                                  §8 

                                                 Spoločné ustanovenia 

 



Zmena výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia sa uskutoční zmenou VZN. 

  

                                                                 §9 

                                                Záverečné ustanovenia 

 

1.) VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Stanči uznesením číslo……/……. zo daň 

……………..   . 

2.) VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia. 

3.)Dňom nadobudnutia  účinnosti tohoto VZN sa ruši VZN č.2/2019-NŠZ zo dňa  12.12.2019. 

 

 

 

 

V  Stanči dňa  …………………….. 

 

                                                                                              starosta obce  

   

                                                                                               Ján  Hančin 

 

 

 

Návrh VZN:                                                          Schválené   VZN: 
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09.12.2020                     



                                                                     Návrh 

 

                                                 Príloha číslo 1  k  VZN č.1/2020 NŠZ 

výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení v 

územnej pôsobnosti obce  Stanča , ktorých zriaďovateľom je štátom uznaná cirkev alebo 

náboženská spoločnosť, pre rok 2021 

 

  
 

    

 

 

Kategória škôl a školských zariadení Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka v 

eurách 

Školský klub detí pri Cirkevnej základnej 

škole s materskou školou sv. Michala 

Archanjela Stanča 

 

                          140 

Cirkevná materská škola sv. Michala 

Archanjela Stanča 

                

                       2.210 

Školská jedáleň pri Cirkevnej základnej škole 

s materskou školou sv. Michala Archanjela 

Stanča 

 

                          160 



 


