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Návrh 

VZN č.: .........................../2021 

 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy, ŠKD, CVČ a školskej jedálne so sídlom na 

území obce Holumnica na kalendárny rok 2021 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Holumnici podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12 písm. c), d), e) 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 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  (ďalej len „nariadenie“):  

 

Čl.  1 

 Predmet úpravy 

Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka 

materskej školy, školskej jedálne a školského klubu detí so sídlom na území obce Holumnica, ktoré sú na 

základe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradené do siete škôl a školských zariadení. 

Toto nariadenie určuje výšku dotácie  na prevádzku a mzdy  na kalendárny rok 2022 na  

a)  dieťa materskej školy pri Základnej škole s materskou školou, Holumnica č. 121 

b)  žiak školského klubu detí pri Základnej škole s materskou školou, Holumnica č. 121 

c)  stravníka školskej jedálne pri Základnej škole s materskou školou, Holumnica č. 121  

d)  dieťa centra voľného času pri Základnej škole s materskou školou, Holumnica č. 121 

     (ďalej len „pri ZŠ s MŠ Holumnica“) 

 

Čl. 2 

Príjemca dotácie 

Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je Základná škola s materskou školou, Holumnica č. 121, ktorej 

súčasťou je materská škola, školský klub detí, školská jedáleň a centrum voľného času. 

 

Čl. 3 

Výška dotácie 

 

(1) Minimálna výška dotácie na jedno dieťa/jedného žiaka na príslušný kalendárny rok na prevádzku 

a mzdy na rok 2022 je nasledovná:  



      a)    2.830 EUR na 1 dieťa materskej školy pri ZŠ s MŠ Holumnica,  

b)   560  EUR na 1 dieťa Školského klubu detí pri ZŠ s MŠ Holumnica,  

c) 275 EUR na 1 potencionálneho stravníka školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Holumnica,  

d) 25 EUR na jedno dieťa Centra voľného času pri ZŠ s MŠ Holumnica  

Výška dotácie je určená v prílohe č. 1 uvedeného VZN. 

(2) Okrem dotácie uvedenej v odseku 1, je možné Základnej škole s materskou školou a školským 

zariadeniam poskytnúť aj vyššiu dotáciu na 1 dieťa/žiaka z rozpočtu obce na kalendárny rok 2022. 

Rozhoduje o tom obecné zastupiteľstvo v rámci schvaľovania rozpočtu alebo zmien rozpočtu obce na daný 

rok. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roka, je prijímateľ povinný 

nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného kalendárneho roka. 

 

Čl. 4 

Termín a spôsob poskytovania dotácií 

(1) Obec bude poskytovať príjemcovi dotáciu podľa Čl. 3 mesačne (vo výške jednej dvanástiny 

z dotácie na príslušný kalendárny rok) a to najneskôr do 25. dňa v kalendárnom mesiaci. 

(2) Dotáciu na prevádzku a mzdy určí zriaďovateľ podľa Č. 3 tohto VZN v zmysle § 6 ods. 12, písm. c) 

a 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. 

(3) Výšku dotácie schváli obecné zastupiteľstvo podľa Čl. 3 tohto VZN najneskôr do 15 dní pred 

01.01.2022, ktoré navrhne do rozpočtu obce v príslušnom kalendárnom roku. 

(4) Objem finančných prostriedkov určených v príslušnom kalendárnom roku na poskytovanie dotácií 

schváli obecné zastupiteľstvo obce Holumnica vo svojom rozpočte. 

 

Čl. 5 

ZZáávveerreeččnnéé  uussttaannoovveenniiaa  

(1) Na ustanovenie súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole, 

stravníka v školskej jedálni žiaka ŠKD a žiaka CVČ so sídlom na území obce Holumnica, 

neupravené týmto VZN sa vzťahujú príslušné právne predpisy. 

(2) Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce Holumnica dňa 

................. 2021, uznesením č. ............/2021. 

(3) Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ................................. .  

(4) Týmto VZN sa ruší VZN č. 03/2020 . 

(2) Toto nariadenie bolo schválené  Obecným zastupiteľstvom v Holumnici dňa .......................... uznesením  

 

 

                                                                                                             Bc. Jana Tureková 

                                                                                                                 starostka obce 

 



Dôvodová  správa  

k návrhu všeobecne záväzného nariadenia  

obce HOLUMNICA 

číslo .............../2020  

Zákonom č. 179/2009 Z. z. bol s účinnosťou od 1.9.2009 novelizovaný  zákon č. 596/2003  Z.z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve. Podľa nového znenia § 6 ods. 12 písm. c), d), e)  tohto zákona: 

c) určí všeobecne záväzným nariadením1)pre zriaďovateľov podľa písmena b) a základné umelecké 

školy, jazykové školy, materské školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 

1. podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a 

školských zariadení, 

2 .lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovať základné umelecké školy, jazykové 

školy, materské školy a školské zariadenia okrem údajov podľa osobitného predpisu,2) 

3. výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej 

školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy3) alebo školského zariadenia; v 

zariadeniach školského stravovania na žiaka školy, skutočného stravníka alebo na jedno hlavné 

jedlo alebo doplnkové jedlo a 

4. deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky, 

d) poskytuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v 

centrách voľného času; v cirkevných centrách voľného času a v súkromných centrách voľného času 

na deti do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce, 

e) poskytuje finančné prostriedky na stravovanie žiakov 

1. škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, 

Vzhľadom na vyššie uvedené obec Holumnica pripravila návrh výšky dotácie na 1 žiaka, resp. 1 dieťa 

v Základnej škole s materskou školou v Holumnici a v jej zariadeniach, ktoré sú v originálnej pôsobnosti 

obce. Netýka sa to základnej školy, nakoľko v prípade základnej školy, ide o prenesený výkon štátnej správy 

(výšku normatívu na 1 žiaka určuje štát). Pokiaľ ide o samotnú výšku dotácie pre rok 2021 - jej výška 

vychádza z finančných prostriedkov poskytnutých na 1 dieťa/žiaka v rozpočte obce na rok 2021, pričom 

týmto nariadením sa garantuje minimálna výška dotácie na 1 dieťa/žiaka, ktorú ZŠ s MŠ a jej zariadenia 

musia dostať z rozpočtu obce v danom roku. Zároveň sa predpokladá, že skutočná (reálna) výška dotácie pre 

daný rok bude vyššia. Uvedené nariadenie sa schvaľuje na obdobie 1 kalendárneho roka. 

 

1) § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. 

2) § 7a zákona č. 597/2003 Z. z. v znení zákona č. 325/2012 Z. z. 

3) § 27 ods. 2 písm. a), § 95 ods. 1 písm. a) a § 104 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/596/20180901#poznamky.poznamka-30e
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/596/20180901#poznamky.poznamka-30e
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/596/20180901#poznamky.poznamka-30b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/596/20180901#poznamky.poznamka-30d
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/369/#paragraf-6
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/596/20180901#poznamky.poznamka-30e
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/597/#paragraf-7a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/596/20180901#poznamky.poznamka-30b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/#paragraf-27.odsek-2.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/#paragraf-95.odsek-1.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/#paragraf-104.odsek-1.pismeno-a


Príloha č. 1 

 

 

 

 

 
 

 

 

Zriaďovateľ Názov školy a školského zariadenia Dotácia na prevádzku 

a mzdy na žiaka/dieťa v € 

na rok 2022 

Obec Holumnica Materská škola 

/56 550 : 20/ 

                2.830 € 

 Školský klub detí 

/28 000 : 50/ 

560 € 

 Školská jedáleň 

/49 424 : 180/ 

275 € 

 Centrum voľného času 

/2 500: 100/ 

25 € 


