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Všeobecné záväzné nariadenie 

č. 2/2013 

 

ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov na prevádzku 

a osobné náklady na žiaka školského klubu detí, stravníka v školskej 

jedálni, dieťa v materskej škole a dieťa v centre voľného času iného 

zriaďovateľa 

 
 

 

Obec Slovenské Pravno na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 
Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákon 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 
( pre školský klub detí, školskú jedáleň a materskú školu, ktorých je zriaďovateľom) 
a § 7 ods. 2 a ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z zákona o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (per centrum 
voľného času iných zriaďovateľov) 
 

vydáva 

 
toto všeobecné záväzné nariadenie, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov 
na úseku školstva. 
 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je určiť výšku 

poskytovania finančných prostriedkov pre žiakov ZŠ a právnou subjektivitou, ktorej 

súčasťou je školský klub detí a školská jedáleň, detí v materskej škole so školskou 

jedálňou, ktorých zriaďovateľom je Obec, a centrum voľného času, ktorého obec nie 

je zriaďovateľom. 

§ 2 

Predmet úpravy 

 

1. Toto všeobecné záväzné nariadenie určuje: 

a) Výšku finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok na 

prevádzku a osobné náklady ( mzdy a fondy) na žiaka školského klubu 

detí, stravníka v školskej jedálni ( zo žiaka ZŠ, dieťa MŠ ), dieťa 

v materskej škole a dieťa v centre voľného času, ktorého obec nie je 

zriaďovateľom, 



b) Lehotu na predloženie údajov potrebných ba financovanie a podmienky 

poskytovania, 

c) Osobitosti poskytnutia prostriedkov na záujmové vzdelávanie, 

d) Deň v mesiaci, do ktorého poskytne zriaďovateľ finančné prostriedky. 

 

§ 3 

Výška finančných prostriedkov a účel ich poskytnutia 

 

Výška finančných prostriedkov, ktoré obec použije na financovanie ŠKD, ŠJ, MŠ 

a CVČ na príslušný kalendárny rok je uvedená v prílohe č. 1 všeobecného 

záväzného nariadenia. Obec uvedené financuje priamo zo svojho rozpočtu. 

 

§ 4 

Lehoty na predloženie údajov a podmienky poskytovania 

 

Pre účely určenia výšky dotácie predloží obci: 

 Riaditeľ základnej školy údaje o počte žiakov prijatých do školského klubu detí 

a počte stravujúcich sa žiakov k 15. septembru, 

 Riaditeľka materskej školy údaje o počte deti prijatých do materskej školy 

a počte stravujúcich sa detí k 15. septembru, 

 Iná obec alebo iný neštátny zriaďovateľ, ktorý je zriaďovateľom centra voľného 

času, môže požiadať obec Slovenské Pravno o finančné prostriedky na 

záujmové vzdelávanie detí od 5 do 15 rokov v centre voľného času pre detí 

s trvalým pobytom v obci, formou písomnej žiadosti, ku ktorej doloží: 

 Zoznám detí navštevujúcich centrum voľného času s dátumom 

narodenia s adresou, fotokópiu rozhodnutia riaditeľa o prijatí 

dieťaťa do centra voľného času,  fotokópiu zriaďovacej listiny 

centra voľného času, opečiatkovanú a podpísanú zriaďovateľom. 

 

Údaje uvedené v predchádzajúcich odstavcoch a žiadostí sa na nasledujúci 

kalendárny rok sa predkladajú v termíne do 31. októbra predchádzajúceho roku, na 

rok 2013 najneskôr do 30.6.2013. 

 

 

 

 



§ 5 

Osobitosti poskytnutia prostriedkov na záujmové vzdelávanie 

 

Obec poskytne na základe žiadosti finančné prostriedky na to isté dieťa prijaté 

najviac v jednom centre voľného času zriadenom na území okresu, Martin 

a Turčianske Teplice pri splnení podmienok uvedených v § 4. 

Podmienky poskytnutia finančných prostriedkov dohodne obec v zmluve so 

zriaďovateľom centra voľného času. Obsahom zmluvy bude výška poskytnutých 

prostriedkov, termín poskytnutia, účel a použitie, podmienky vrátenia prostriedkov 

a systém kontroly. 

 

§ 6 

Termín na poskytnutie prostriedkov 

 

Obec poskytne finančné prostriedky prijímateľovi vo výške určenej na jedno dieťa 

vynásobenej počtom určenej podľa § 4 najneskôr do dvadsiateho tretieho dňa 

v príslušnom kalendárnom mesiaci, okrem CVČ, ktoré dohodne zmluvne. 

 

§ 7 

Záverečné ustanovenie 

 

1) Návrh tohto VZN  bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke 

obce Slovenské Pravno v lehote uvedenej §6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 

O obecnom zriadení. 

2) Zmeny a doplnky tohto VZN (príl. č. 1) schvaľuje každoročne Obecné 

zastupiteľstvo obce 

3) Kontrolu dodržiavania tohto VZN je poverená finančná komisia a hlavný 

kontrolór obce 

4) Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Slovenskom Pravne 

dňa 25.4.2013 na XXIV zasadnutí uznesením č. 141/2013 a nadobúda 

účinnosť od 1.9.2013 (ŠKD, ŠJ pri ZŠ, MŠ a ŠJ) a od 1.5.2013 CVČ 

 

 

 Ing. Marta Hrúzová 
 starostka obce 


