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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE KLENOVEC
č. 2/2020
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na
území obce
Schválené Obecným zastupiteľstvom v Klenovci
uznesením č. 209/2020 zo dňa 10. 12. 2020
Návrh zverejnený:

25. 11. 2020

Po schválení zverejnené:

16. 12. 2020

VZN nadobúda účinnosť dňom:

01. 01. 2021

Mgr. Zlata Kaštanová, v. r.
starostka obce

Obecné zastupiteľstvo v Klenovci vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 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 všeobecne záväznom nariadení
VZN č. /2020
PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
Článok 1
Predmet úpravy
1) Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) je určenie výšky finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských
zariadení zriadených na území obce Klenovec, ktorých zriaďovateľom je:
a) obec,
b) štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, alebo iná právnická osoba a
fyzická osoba
a ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
(ďalej MŠVVaŠ SR) zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej
republiky.
2) Toto VZN ďalej určuje:
a) podrobnosti financovania,
b) termín a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov.
Článok 2
Príjemca dotácie
1) Príjemcom finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku podľa tohto nariadenia je:
a) Materská škola ako elokované pracovisko Základnej školy s materskou školou
Vladimíra Mináča,
b) Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Vladimíra Mináča,

c) Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou Vladimíra Mináča,
d) Súkromná základná umelecká škola.
Článok 3
Výška a účel dotácie
1) Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka
v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená v prílohe č.1
tohto VZN.
2) Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka v školskom zariadení v
zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej
právnickej osoby a fyzickej osoby je určená v prílohe č. 2 tohto VZN.
3) Výška finančných prostriedkov je stanovená na mzdy a prevádzku jednou sumou na
jedno dieťa materskej školy a jedného žiaka v školskom zariadení podľa jednotlivých
materských škôl a jednotlivých školských zariadení.
4) Ročná výška finančných prostriedkov pre materskú školu a školské zariadenie sa určí
ako súčin výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej
školy a žiaka v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a v
zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej
právnickej osoby a fyzickej osoby určená v prílohách č. 1 a č. 2 tohto VZN a počtu
detí a žiakov podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho školského roka
uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 alebo získaných z
Centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov.
5) Rozhodujúcim počtom je počet:
a) detí materskej školy podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho
roka,
b) žiakov v školskom klube podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho
roka
c) potenciálnych stravníkoch v školskej jedálni k 15. septembru predchádzajúceho
kalendárneho roka
d) žiakov v skupinovej a individuálnej forme súkromnej základnej umeleckej školy k 15.
septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
6) Prijímateľ dotácie podľa čl. 2 je oprávnený použiť dotáciu najmä na úhradu osobných
a prevádzkových nákladov ale aj tvorbu rezerv základných umeleckých škôl,
materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení so sídlom na území obce a pri
jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.

Článok 4
Termín a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov
1) Obec poskytne príjemcovi podľa článku 2 finančné prostriedky na mzdy a prevádzku
mesačne do 25 dňa príslušného mesiaca a to vo výške 1/12 finančných prostriedkov na
kalendárny rok.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
1) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli a na
webovej stránke obce Klenovec dňa 25. 11. 2020 v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 3
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zvesený bol dňa 10. 12. 2020
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva
v Klenovci, č. 209/2020 zo dňa 10. 12. 2020.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie v zmysle § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.
4) Týmto sa ruší všeobecne záväzné nariadenie obce Klenovec o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území
obce Klenovec č. 1/2011 zo dňa 24. 03. 2011
V Klenovci, dňa: 25. 11. 2020

Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce

Príloha č. 1
Dotácia na rok 2021 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Počet žiakov k 15. 9.
2020

Dotácia na mzdy a prevádzku
na 1 žiaka
v eurách na rok

Materská škola a ŠJ –
elokované pracovisko

47

2 506,41 €

Školská jedáleň pri Základnej
škole s materskou školou
Vladimíra Mináča v Klenovci

256

165,26 €

62

550,86 €

Kategória škôl a
školských zariadení

Školský klub detí pri
Základnej škole s materskou
školou Vladimíra Mináča v
Klenovci

Výška dotácie bola vyčíslená podľa zákona č. 596/2003 Z. z. a Nariadenia vlády SR
č. 668/2004 Z. z. v znení neskorších doplnkov ako súčin počtu detí (podľa stavu k 15. 9.
2020), hodnoty koeficientu z prílohy č. 3 Nariadenia vlády SR 668/2004 Z. z. a hodnoty
jednotkového koeficientu pre kalendárny rok 2021.
Takto vyčíslená dotácia na 1 dieťa na rok bola navýšená o 68,33 % pre elokované
pracovisko MŠ a ŠJ, 49,62 % pre školskú jedáleň pri ZŠ a 59,57 % pre školský klub detí pri
ZŠ.
Pri určovaní percent sme vychádzali podľa skutočnej výšky výdavkov zahrnutých do
rozpočtu na rok 2021.

Príloha č. 2
Dotácia na rok 2021 na prevádzku a mzdy na žiaka súkromnej základnej umeleckej
školy zriaďovateľskej pôsobnosti súkromnej fyzickej a právnickej osoby

Počet žiakov k 15. 9.
2020

Dotácia na mzdy a prevádzku
na 1 žiaka
v eurách na rok

Súkromná základná škola –
individuálne forma

56

1 187,65 €

Súkromná základná škola –
skupinová forma

15

387,81 €

Kategória škôl a
školských zariadení

Výška dotácie bola vyčíslená podľa zákona č. 596/2003 Z. z. a Nariadenia vlády SR
č. 668/2004 Z. z. v znení neskorších doplnkov ako súčin počtu detí (podľa stavu k 15. 9.
2020), hodnoty koeficientu z prílohy č. 3 Nariadenia vlády SR 668/2004 Z. z. a hodnoty
jednotkového koeficientu pre kalendárny rok 2021.

