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  Všeobecne záväzné nariadenie Číslo: VZN – 5/2013 

 

Obec VALASKÁ 

 

Výtlačok číslo: 1 

v súlade s § 4 odst. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov vydáva 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2013 
O FINANCOVANÍ MATERSKEJ ŠKOLY, ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY 

A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE VALASKÁ 

 Návrh tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) na pripomienkovanie 

podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 26. 11. 2013 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 26. 11. 2013 

Dátum začatia lehoty na pripomienkové konanie: 26. 11. 2013 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 06. 12. 2013 

Pripomienky zasielať: 

- písomne na adresu: Obecný úrad Valaská,                                               

Námestie 1. Mája 460/8, 976 46  Valaská 

- elektronicky na adresu:  

starosta@valaska.sk 

 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu nariadenia uskutočnené 

dňa: 

11. 12. 2013 

Schválené  Všeobecne záväzné nariadenie 

Na rokovaní OcZ obce dňa: 11. 12. 2013 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 16. 12. 2013 

Nariadenie nadobúda účinnosť dňom:        01. 01. 2014 

 

 

                                                                                               Ing. Juraj Uhrin 

                                                                                                 starosta obce 
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OBEC VALASKÁ 
 

vydáva 

 

 

 

 

 

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie  č. 5/2013,  
 

o financovaní materskej školy, základnej umeleckej 
školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce Valaská 

 

 

 

 
 

 

 

 

           Ing. Juraj Uhrin 

               starosta obce  
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Obec Valaská vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a § 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  vydáva Všeobecne záväzné nariadenie  č. 

5/2013, o financovaní materskej školy, základnej umeleckej školy a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská. 

 

§ 1 

Predmet úpravy 

 

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) sa pre materskú školu, 

základnú umeleckú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Valaská určujú: 

a) podrobnosti financovania materskej školy, základnej umeleckej školy a 

školských zariadení, 

b) lehota na predloženie údajov, podľa ktorých bude obec financovať materské 

školy a školské zariadenia okrem údajov podľa osobitného predpisu (§ 7a zákona 

č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení), 

c) výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej 

školy alebo školského zariadenia; v zariadeniach školského stravovania na 

skutočného stravníka a 

d) deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky. 

 

 

 § 2 

Prijímateľ finančných prostriedkov 

 

1) Prijímateľ finančných prostriedkov podľa tohto nariadenia sú: 

 

a) Materská škola s právnou subjektivitou, základná umelecká škola s právnou 

subjektivitou a školské zariadenia bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Valaská, 

 

 

§ 3 

Výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy 

1) Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na príslušný kalendárny 

rok
 
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, základnej umeleckej školy alebo 

školského zariadenia; v zariadeniach školského stravovania na skutočného stravníka je 

určená v prílohe č.1 tohto všeobecne záväzného nariadenia. Výška finančných 

prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, základnej umeleckej školy 

a školských zariadení sa každoročne prehodnocuje ku koncu kalendárneho roka spolu 

s prípravou rozpočtu obce.  

2) Pokým nedôjde k zmene tohto VZN, použije sa postup určenia výšky finančných 

prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 

školy, základnej umeleckej školy alebo školského zariadenia; v zariadeniach školského 

stravovania na skutočného stravníka podľa tohto nariadenia na každý kalendárny rok.  
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§ 4 

Podrobnosti financovania materskej školy, základnej umeleckej školy a školských 

zariadení 

1) Prijímateľ finančných prostriedkov podľa § 2 je oprávnený ich použiť len na úhradu 

osobných a prevádzkových nákladov materskej školy, základnej umeleckej školy a 

školských zariadení so sídlom na území obce a pri jej použití musí zabezpečiť 

hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia. 

2) Materská škola, základná umelecká škola sú financované prostredníctvom ich vlastného 

rozpočtu a školské zariadenia bez právnej subjektivity sú financované priamo z rozpočtu 

obce prostredníctvom obecného úradu.  

3) Prijímateľ finančných prostriedkov podľa § 2 ods. 1 písm. b) tohto VZN je povinný obci 

vždy do 15 dní po skončení kalendárneho štvrťroka predkladať správu o plnení príjmov 

a o čerpaní svojho rozpočtu. So stavom k 30.9. kalendárneho roka predkladať zároveň aj 

správu o predpokladanom vývoji príjmov a výdavkov svojho rozpočtu so stavom k 31.12. 

kalendárneho roka.  

4) Prijímatelia finančných prostriedkov podľa § 2 tohto VZN sú povinní vždy k 15. októbru 

kalendárneho roka predložiť obci požiadavku na poskytnutie finančných prostriedkov na 

mzdy a prevádzku  školy alebo školského zariadenia. Požiadavka musí obsahovať 

odôvodnenie potreby jednotlivých výdavkov.  

5) V prípade, že finančné prostriedky  poskytnuté podľa tohto VZN nebudú vyčerpané do 

31.12. príslušného kalendárneho roku, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť vrátiť  

na účet obce do 31.12. príslušného kalendárneho roku.    

       

 

§ 5 

Termín a spôsob poskytovania finančných prostriedkov 

 

1) Ročná výška finančných prostriedkov pre materskú školu, základnú umeleckú školu a 

školské zariadenie sa určí ako súčin počtu detí v materskej škole, základnej umeleckej 

škole, počtu skutočných stravníkov alebo počtu potenciálnych členov školského klubu 

detí, ktorý škola alebo školské zariadenie vykázali k 15. septembru predchádzajúceho 

kalendárneho roka a výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku určenej 

v prílohe č. 1 tohto VZN.  

2) Celková suma finančných prostriedkov za rok sa poskytuje v celých eurách po 

matematickom zaokrúhlení súčinu. 

3) Obec Valaská poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku určenú podľa tohto 

VZN školskému klubu detí a zariadeniu školského stravovania, ktoré sú súčasťou 

základnej školy s právnou subjektivitou a ktorej zriaďovateľom je obec Valaská mesačne 

vo výške 1/12 z celkovej sumy za rok na výdavkový účet základnej školy, a to vždy 

najneskôr do 20-teho dňa v mesiaci. 

4) Obec Valaská, poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku určenú podľa tohto 

VZN materskej škole a základnej umeleckej škole s právnou subjektivitou a ktorých 

zriaďovateľom je obce Valaská mesačne vo výške 1/12 z celkovej sumy za rok na 

výdavkový účet materskej školy a základnej umeleckej školy. A to vždy najneskôr do 20-

teho v mesiaci. 
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§ 6 

Záverečné ustanovenia 

1) Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom vo Valaskej uznesením číslo 

190/2013 OcZ zo dňa 11. 12. 2013 

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014. 

 

 

 

 

Vo Valaskej dňa 26. 11. 2013  

 

 

 

             Ing. Juraj Uhrin 

                                                                                                       starosta obce  

 

 

 

 

 

Príloha č. 1 k VZN č. 5/2013 
 

Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa v materskej 

škole, v základnej umeleckej škole alebo v školskom zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Valaská v zariadeniach školského stravovania na skutočného stravníka 
 

 

Kategória škôl a školských zariadení 

Výška fin. prostriedkov na žiaka/dieťa/stravníka 

v eurách 

Materská škola  - na 1 dieťa 1758 

Zariadenie školského stravovania pri ZŠ 

Valaská 
144 / skutočný stravník 

Základná umelecká škola, Záhradná 1 
592/ žiak zapísaný v ZUŠ 

Školský klub detí  
114 / žiak zapísaný v ŠKD  

 

 

 

 

 

 


