
 

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2017 

o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených na území 

obce  v zriaďovateľskej pôsobnosti   Obce Krásnohorské Podhradie 

 

 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Krásnohorské Podhradie v zmysle § 6 ods.1 zákona SNR 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 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, § 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 vydáva toto Všeobecne 

záväzné nariadenie Obce Krásnohorské Podhradie: 

 

 
Čl. 1 

Predmet úpravy 

 
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je určiť: 

a) podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení, 

b) výška finančných prostriedkov  na mzdy a prevádzku , 

c) lehota na predloženie údajov potrebných na financovanie 

d) deň v mesiaci, v ktorom obec poskytne finančné prostriedky materskej škole a školským    

     zariadeniam  

     

Čl. 2 

Príjemca dotácie 

 
Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia sú : 

- Materská škola a školské zariadenia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti     

   obce 

 

Čl. 3 

Financovanie materskej školy (MŠ) 

Riaditeľka  Základnej školy s materskou školou v Krásnohorskom Podhradí, Lipová 

115  môže prijať do materskej školy dieťa v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o  zmene  a  doplnení  niektorých zákonov v znení   neskorších 

predpisov a § 5 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. 
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1.  Podrobnosti financovania materskej školy  

 Obec financuje náklady na deti MŠ podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho 

kalendárneho roka. 

 

2.  Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku  

- výška finančných prostriedkov na dieťa MŠ je 1 804,00 € 

3.  Lehota na predloženie údajov 

Neurčuje sa, nakoľko tieto údaje sú predmetom zberu údajov prostredníctvom výkazu 

Škol (MŠVVaŠ SR) 40-01. 

4.  Deň v mesiaci, v ktorom obec poskytne finančné prostriedky  

Obec poskytne finančné prostriedky najneskôr 28. deň v mesiaci. 

 

Čl. 4 

Financovanie školského klubu detí (ŠKD) 

Riaditeľka  Základnej školy s materskou školou, Lipová 115 a riaditeľ Základnej školy, 

Pokroková 199 v Krásnohorskom Podhradí, ktorých súčasťou sú ŠKD môžu prijať do ŠKD  

dieťa v súlade s § 5 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. 

1.  Podrobnosti financovania školského klubu detí   

Obec financuje náklady na deti ŠKD  podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho 

kalendárneho roka, zo základných škôl zriadených  na území obce. 

2.  Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

-  výška finančných prostriedkov na dieťa ŠKD - Základná škola, Pokroková 199,   

Krásnohorské Podhradie    je …………………………………………..…170,00 € 

-  výška finančných prostriedkov na dieťa ŠKD - Základná škola s materskou školou,  

Lipová 115, Krásnohorské Podhradie   je……………………………..…372,00 € 
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3.  Lehota na predloženie údajov   

Riaditelia  základných škôl, ktorých súčasťou sú ŠKD predložia údaje o počte detí ŠKD 

v štruktúre podľa bodu 1/ najneskôr do 30. 09. 2018. 

4.  Deň v mesiaci, v ktorom obec poskytne finančné prostriedky :  

Obec poskytne finančné prostriedky najneskôr 28. deň v mesiaci. 

 

Čl. 5 

Financovanie zariadenia školského stravovania (ZŠS) 

 

Riaditeľ  Základnej školy, Pokroková 199 v Krásnohorskom Podhradí, ktorej súčasťou 

je ZŠS  môže prijať do ZŠS  dieťa podľa § 5 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. 

1.  Podrobnosti financovania zariadenia školského stravovania   

Obec financuje náklady na stravovanie žiakov ZŠ, Pokroková 199  a  ZŠ s MŠ Lipová 115 

v Krásnohorskom Podhradí  podľa počtu všetkých žiakov školy a detí materskej školy podľa 

stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka. 

2.  Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

- výška finančných prostriedkov na dieťa  ZŠS (základná škola)  je 174,00 € 

- výška finančných prostriedkov na dieťa  ZŠS (materská škola)  je 232,00 € 

3.  Lehota na predloženie údajov   

Neurčuje sa, nakoľko tieto údaje sú predmetom zberu údajov prostredníctvom výkazu 

Škol (MŠVVaŠ SR) 40-01. 

4.  Deň v mesiaci, v ktorom obec poskytne finančné prostriedky :  

Obec poskytne finančné prostriedky najneskôr 28. deň v mesiaci. 
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Čl. 6 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na financovanie materskej školy a 

školských zariadení na území obce v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Krásnohorské Podhradie  

neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne predpisy. 

2. Ruší sa VZN č. 1/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských 

zariadení a na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Krásnohorské Podhradie.  

3. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Krásnohorskom Podhradí               

uznesením č. 50/2017 zo dňa  14.12. 2017. 

 Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  dňa  01. 01. 2018. 

 

 

        Peter Bollo 

           starosta obce 

          

 

1) ust. § 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 zmien a doplnkov 

2) § 15 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

3) ust. § 6 ods. 12 písm. b). zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov 

4) napr. ust. § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha 1 

 

k VZN  č. 1/2017 

o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce  

v zriaďovateľskej pôsobnosti   Obce Krásnohorské Podhradie 

 
Dotácia pre rok 2018 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školského klubu detí 

a školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Krásnohorské Podhradie 

 

Kategória škôl 

a školských zariadení 

Počet  žiakov 

k 15.09.2017 

Dotácia na mzdy 

a prevádzku žiaka 

v eurách 

Dotácia na mzdy 

a prevádzku 

ročne v eurách 

Materská škola 

 

 

63 

 

 

   1 804,00 

 

 

 113 652,00 

Školský klub detí 

ZŠ s VJM 

52      372,00  19 344,00 

Školský klub detí 

ZŠ s VJS 

245      170,00   41 650,00 

Školské stravovanie 

základná škola 

297      174,00  51 678,00 

Školské stravovanie 

materská škola 

63      232,00  14 616,00 

 

 

SPOLU 

 

 

 

240 940,00 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


