
Obec Cerová, 906 33 Cerová 104 

  

Všeobecne záväzné  nariadenie Obce Cerová  č. 1/2013 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa / žiaka 

škôl a školských zariadení na území obce Cerová 

 

Obec Cerová  v zmysle  § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
a v zmysle § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve v platnom znení , § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  §7 zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov  

vydáva 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa / žiaka 

škôl a školských zariadení na území obce Cerová , ktorým sa určuje výška dotácie na financovanie 
originálnych kompetencií obce na úseku školstva .  

Čl.1 

Predmet úpravy 

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia ( ďalej len „ VZN“) je určiť podrobnosti 
financovania a výšku finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka 
školského klubu detí a  žiaka zariadenia školského stravovania pre žiakov ZŠ na území obce Cerová, 
ktorých zriaďovateľom je obec a ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené 
do siete škôl a školských zariadení  v SR.  

Čl. 2 

Príjemca dotácie 

1) Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je: 
a) materská škola,  
b) školský klub detí,    
c) zariadenie školského stravovania   

ako súčasť Základnej školy s  materskou školou Cerová, školy s právnou subjektivitou v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Cerová. 

 

 

 



Čl. 3 

Podrobnosti financovania 

1) Dotácia  je určovaná počtom detí materskej školy a školského klubu detí  na základe zberu 
údajov v štatistickom výkaze  Škol (MŠVVŠ SR) 40 – 01 k 15. septembru predchádzajúceho 
kalendárneho roku, ktorý je rozhodný pre pridelenie dotácie na mzdy a prevádzku v nasledujúcom 
roku. Dotácia na zariadenie školského stravovania je určená  počtom stravníkov – detí MŠ a žiakov 
ZŠ. 

 

Čl. 4 

Lehota na predloženie údajov na financovanie 

1) Príjemca dotácie podľa čl. 2 písmena c) je povinný predložiť údaje o počte stravníkov - detí 
a žiakov do 30.10. kalendárneho roka, ktorý je rozhodný pre pridelenie dotácie. Ostatné údaje o počte 
detí v MŠ a ŠKD sa nepredkladajú, sú súčasťou výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40 – 01 k 15. septembru 
predchádzajúceho kalendárneho roku, ktorý je rozhodný pre pridelenie dotácie na mzdy a prevádzku v 
nasledujúcom roku. 

Čl. 5 

Výška a účel dotácie 

1)     Dotácia je stanovená jednou sumou na mzdy, odvody  a bežnú prevádzku na jedno dieťa / žiaka 
na rok podľa kategórie  v prílohe č. 1 VZN. 

2)    Príjemca je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov škôl a 
školských zariadení a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich 
použitia. 

Čl. 6 

Termín a spôsob poskytovania dotácie 

1)Obec  poskytne príjemcovi dotáciu mesačne do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca vo výške 
jednej dvanástiny z ročnej výšky dotácie.  
2)Výšku ročnej dotácie môže obec upraviť po schválení obecným zastupiteľstvom rozpočtovým 
opatrením v priebehu kalendárneho roka. 

Čl. 7 

Zúčtovanie dotácie 

1)Príjemca dotácie na mzdy a prevádzku, ktorému bola dotácia poskytnutá  je povinný zúčtovať 
dotáciu  raz ročne k 31.12. aktuálneho kalendárneho roka. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 
31.12. aktuálneho roka, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet  obce do 
31.12. aktuálneho  roka. 

 



Čl. 8 

Záverečné ustanovenia 

1)    Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  dieťa materskej 
školy, žiaka školského klubu detí a žiaka školského stravovacieho zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Obce Cerová, neupravené týmto VZN, sa vzťahujú všeobecné právne predpisy. 

 

Čl. 9 

Platnosť a účinnosť 

1)  Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Cerovej  uznesením číslo 8/2013  dňa 
28.2.2013. 

2)  Toto VZN bolo vyvesené dňa 1.3.2013. 

3)  Toto VZN  nadobúda účinnosť dňa 15.3.2013. 

4)  Týmto VZN sa ruší VZN č. 4/2009 zo dňa 10.12.2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
žiaka  materskej školy a školských zariadení na území obce Cerová , Dodatok číslo 1 zo dňa 
18.11.2010 a Dodatok č. 2 zo dňa  3.3.2011. 

 

                                                                                                           Vladimír Jánoš      

                                                                                                             starosta obce 

                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

Príloha č.1  

Kategória škôl a školských zariadení Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka v € 
Materská škola                    1 500 
Školský klub detí                      494 
Zariadenie školského stravovania                      270 
 

 

 


