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Obecné zastupiteľstvo obce Brestovany vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods.12 

písm. c. zákona 325/2012 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. a § 6 ods. 2  

a ods. 12 písm. d) 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, § 19 zákona č. 523/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo 

na tomto: 

 

vydáva 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  Č 3/2015 

 

O FINANCOVANÍ MATERSKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ SO SÍDLOM 

NA ÚZEMÍ OBCE BRESTOVANY 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Brestovanoch 

Dňa:                         Uznesením č.  

Vyvesené dňa: 2.6.2015 

Zvesené dňa:  

Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia.  
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§ 1 

Predmet úpravy 

1)  Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a 

mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Brestovany, ktoré 

sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 
 

 

 

§ 2 

Príjemca dotácie a určenie normatívu 

 

Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je Základná škola s materskou školou s právnou 

subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce  

 

Normatívom sa rozumie príspevok, ktorým obec prispieva materskej škole a školskému 

zariadeniu na financovanie miezd a prevádzky na jedno dieťa. 

 

 

§ 3 

Podrobnosti financovania 

 

1)  Obec financuje náklady na deti MŠ podľa počtu detí prijatých do MŠ podľa stavu 

k 15.septembru predcházajúceho kalendárneho roka.   

 

2)  Obec financuje náklady na deti ŠKD podľa počtu detí prijatých do ŠKD podľa stavu k 15. 

septembru predchádzajúceho kalendárneho roka zo základnej školy zriadenej na území obce. 

 

3) Obec financuje náklady na stravovanie žiakov základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce podľa počtu skutočných stravníkov prijatých do ŠJ  podľa stavu k 15.septembru 

predchádzajúceho kalendárneho roku.   

 

§ 4 

Termín a spôsob poskytovania dotácie  

 

1) Obec poskytne príjemcovi podľa § 2dotáciu mesačne (vo výške jednej dvanástiny z dotácie na 

príslušný kalendárny rok) do 25.dňa príslušného mesiaca. 

 

 

§ 5 

Výška finančných prostriedkov  na mzdy a prevádzku  

 

 

1) Výška finančných prostriedkov na dieťa/rok  v MŠ je 1 480 €   

 

2) Výška finančných prostriedkov na dieťa/rok v ŠKD je  552 €    

 

3) Výška finančných prostriedkov na skutočného stravníka/rok v ŠJ je  241 €   

 

 



Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 

 

 

Financovanie materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Brestovany 3 

 

§6 

 

Lehota na predloženie údajov potrebných na financovanie 

 

1) Riaditeľ školy ZŠ s MŠ je povinný predložiť zriaďovateľovi údaje o počte detí prijatých do 

MŠ,  ŠKD a o počte potenciálnych stravníkov v ŠJ najneskôr do 20.septembra predchádzajúceho 

kalendárneho roka.   

§ 7 

 

Lehota a vyúčtovanie  poskytnutej dotácie 

 

(1) Prijímateľ dotácie je povinný vykonať finančné vyúčtovanie dotácie a predložiť správu 

poskytovateľovi v lehote do 15. januára za predchádzajúci kalendárny rok.   

     

(2) V prípade, ak prijímateľ nevyčerpá celú poskytnutú dotáciu do 31.12. príslušného roka, je 

povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 31. januára vrátiť nedočerpanú časť dotácie 

poskytovateľovi a zároveň poslať o úhrade avízo obci. 

 

(3) V prípade, že prijímateľ dotácie nepredloží do termínu stanoveného v §7 tohto VZN finančné 

vyúčtovanie dotácie je povinný dotáciu v plnom rozsahu vrátiť na účet obce, z ktorého boli 

poskytnuté, najneskôr do 30 kalendárnych dní od uplynutia termínu stanoveného na vyúčtovanie 

dotácie. Zároveň je povinný zaslať avízo o vrátení finančných prostriedkov. 

 

(4) Vyúčtovanie poskytnutej dotácie podľa predchádzajúcich bodov je prijímateľ dotácie 

povinný zaslať na adresu poskytovateľa, ktorý vykoná konečné zúčtovanie poskytnutej dotácie. 

Predloženie finančného vyúčtovania je základnou podmienkou pre prípadné poskytnutie dotácie 

v nasledujúcom rozpočtovom roku 

                                                                      

§8 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 

školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Brestovany, neupravené týmto všeobecne 

záväzným nariadením, sa  vzťahujú  príslušné  právne predpisy
1
.
 
 

 

2)  Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 3/2014. Toto VZN nadobúda účinnosť 

5.7.2015 

 

V Brestovanoch dňa 25.5.2015 

                                                                                              

 

Ing. Ondrej Kuhajda 

 starosta obce  

                                                                                            

                                                 
1
 Napr. ust. § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy 


