
 

 

 

OBEC PLAVEČ 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. 3/2022 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2023. 

Obec Plaveč v súlade  § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  

neskorších zmien, a v súlade s § 6 odsek 12 písmeno c) Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení  zákona č. 

597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 

predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v y d á v a 

toto všeobecne záväzné nariadenie: 

Čl. 1. 

Úvodné ustanovenia 

 

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

a) podrobnosti financovania, 

b) lehotu na predloženie údajov, 

c) výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku, na jedného žiaka na jeden 

kalendárny rok 

d) deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky, 

 

Čl. 2. 

Financovanie materskej školy 

(ďalej len MŠ)  

 

1. Podrobnosti financovania 

 obec financuje náklady na deti MŠ podľa počtu detí prijatých do MŠ podľa stavu k  

15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, čo je  59 detí. 

2. Lehota na predloženie údajov 

 neurčuje sa, údaje sú predmetom zberu údajov prostredníctvom výkazu škôl 

(MŠVVaŠ SR) 40-01 

3. Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku   

 na jedno dieťa  v MŠ  sa určuje suma  1987,53 eur.   



4. Deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky 

 obec poukáže na účet ZŠ s MŠ Plaveč finančné prostriedky 25. deň v mesiaci.  

 

Čl. 3. 

Financovanie školského klubu detí  

(ďalej len ŠKD) 

1. Podrobnosti financovania. 

 obec financuje náklady na deti ŠKD podľa počtu podľa počtu žiakov v školskom 

klube detí  k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, čo je 25 detí. 

2. Lehota na predloženie údajov. 

 neurčuje sa, údaje sú predmetom zberu údajov prostredníctvom výkazu škôl 

(MŠVVaŠ SR) 40-01. 

3. Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku. 

 na jedného žiaka školy sa určuje suma 505 eur.  

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

 obec poukáže na účet ZŠ s MŠ Plaveč finančné prostriedky 25. deň v mesiaci.  

 

Čl. 4 

Financovanie zariadenia školského stravovania ( ďalej len ZŠS) 

1. Podrobnosti financovania. 

 obec financuje náklady na stravovanie žiakov základnej školy v ZŠS podľa 

potenciálneho počtu žiakov základnej školy  k 15. septembru predchádzajúceho 

kalendárneho roka, čo predstavuje  167 potencionálnych stravníkov -  žiakov 

základnej školy 

2. Lehota na predloženie údajov. 

 neurčuje sa, údaje sú predmetom zberu údajov prostredníctvom výkazu škôl 

(MŠVVaŠ SR) 40-01. 

3. Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku. 

 na jedného žiaka školy sa určuje suma 239,52 eur.  

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

 obec poukáže na účet ZŠ s MŠ Plaveč finančné prostriedky 25. deň v mesiaci.  

 

Čl. 5  

Financovanie voľnočasových aktivít a CVČ 

 

1. Obec Plaveč určuje výšku finančných prostriedkov určených na záujmovú činnosť pre Centrá 

voľného času, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom v obci Plaveč vo výške 20 

eur/rok/dieťa vo veku od 5-15 rokov. Dotácia sa poskytne na základe žiadosti školského 

zariadenia. 

2. Dotácia na spoločné voľnočasové aktivity detí vo výške 2 500,00 EUR.  

3. Dotácia na spoločné voľnočasové aktivity organizované obcou vo výške 1 500,00 EUR.  

4. Prijímateľ dotácie podľa čl. 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a 

prevádzkových nákladov, pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a 

účelnosť jej použitia. 

5. Dotácie podľa čl. 5 bod 2 sa poskytujú prijímateľovi na základe žiadostí. 

6. Dotácie podľa čl. 5 bod 3 budú financované priamo z rozpočtu obce Plaveč. 

 



Čl. 4 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Plavči na svojom 

zasadnutí dňa 14. 12. 2022 uznesením č. x/2022.  

2. Schválením tohto VZN sa ruší VZN č. 3/2021 o určení výšky mesačného príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školy a školských zariadení v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč pre rok 2022 vrátane všetkých zmien a dodatkov. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01. 01. 2023. 

 

 

   Mgr. Peter Šlosár, v. r.   

      starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli 29. 11. 2022 opatrené pečiatkou a podpisom 

Návrh VZN zvesený z úradnej tabuli  14. 12. 2022 opatrené pečiatkou a podpisom 

VZN po schválení vyvesené na úradnej tabuli 15. 12. 2022  opatrené pečiatkou a podpisom 

VZN nadobúda účinnosť 01. 01. 2022 


