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Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2018
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území obce Bojná
a CVČ.
Obecné zastupiteľstvo Obce Bojná vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 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 sa uznieslo na tomto:
všeobecne záväznom nariadení
Čl. I.
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie obce Bojná určuje
1.

podrobnosti financovania materských škôl a školských zaradených do siete škôl a školských
zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky1) so sídlom na
území obce Bojná,

2.

lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovať materskú školu a školské
zariadenia, okrem údajov, ktoré boli predmetom zberu údajov na účely rozdeľovania
a poukazovania výnosu dane obciam,2)

3.

výšku a účel použitia finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa3)
materskej školy alebo školského zariadenia; v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy,

4.

deň v mesiaci, do ktorého obec poskytne finančné prostriedky materskej škole a školským
zariadeniam zriadených obcou.

Čl. II
Príjemca finančných prostriedkov
Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je:
Základná škola Bojná s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 4)
CVČ
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Čl. III
Podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení
1. Náklady na výchovu a vzdelávanie detí materskej školy v príslušnom kalendárnom roku sa
financujú podľa počtu detí prijatých do materskej školy na základe rozhodnutia riaditeľa podľa
stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
2. Náklady na výchovu a vzdelávanie detí v školskom klube detí sa v príslušnom kalendárnom roku
sa financujú podľa počtu všetkých žiakov základnej školy prijatých do základnej školy na základe
rozhodnutia riaditeľa podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
3. Náklady na stravovanie detí materskej školy a žiakov základnej školy v príslušnom kalendárnom
roku sa financujú podľa počtu všetkých detí prijatých do materskej školy a počtu všetkých žiakov
základnej školy prijatých do školy na základe rozhodnutia riaditeľa podľa stavu k 15. septembru
predchádzajúceho kalendárneho roka.

Čl. IV
Lehota na predloženie údajov
Nie je potrebné predkladať žiadne údaje, nakoľko spôsob financovania materskej školy a školských
zariadení uvedený čl. III si to nevyžaduje.
Čl. V
Výška finančných prostriedkov a účel ich poskytnutia
1. Výška finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy a školských zariadení je určená v prílohe č.1 všeobecne záväzného nariadenia.
2. Prijímateľ finančných prostriedkov podľa čl. II je oprávnený použiť finančné prostriedky len na
úhradu miezd a platov vrátane poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na
sociálne poistenie, príspevku na starobné dôchodkové sporenie, príspevku na doplnkové
dôchodkové sporenie a prevádzku materskej školy a školských zariadení a pri ich použití je
povinný zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej použitia.
3. V prípade, ak prijímateľ finančných prostriedkov nevyčerpá pridelené finančné prostriedky do 31.
decembra príslušného kalendárneho roku, je povinný nevyčerpanú časť finančných prostriedkov
vrátiť späť na účet obce Bojná do 31. decembra príslušného kalendárneho roku.

Čl. VI
Lehota na poskytnutie finančných prostriedkov
1. Obec Bojná poskytne finančné prostriedky príjemcovi finančných prostriedkov podľa čl. II
mesačne do 30. dňa príslušného mesiaca najmenej vo výške jednej dvanástiny z finančných
prostriedkov zodpovedajúcich sume na príslušný kalendárny rok.
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2. Výšku finančných prostriedkov môže obec upraviť počas kalendárneho roka.
Čl. VII
CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU
Podrobnosti financovania CVČ
Obec nemá na svojom území CVČ
1) Zriaďovateľ CVČ má možnosť požiadať obec o dotáciu na CVČ na deti vo veku od 5 do 15 rokov,
ktoré majú v obci Bojná trvalý pobyt písomnou formou.
2) Žiadosť musí byť písomná, musí obsahovať zoznam detí na ktoré žiada zriaďovateľ dotáciu, ich
adresu trvalého pobytu a dátum narodenia. K žiadosti je potrebné priložiť fotokópiu ,,Rozhodnutie
riaditeľa CVČ o prijatí žiaka do CVČ a zriaďovací protokol CVČ.
3) Obec určuje pre CVČ výšku dotácie na rok 2019: 50,00 € na žiaka
5) Finančné prostriedky poskytuje obec bankovým prevodom v termíne najneskôr do 30.05. a 30.11.
príslušného roku.
6) Použitie dotácie nepodlieha kontrole zo strany obce. Obec Bojná má právo kontrolovať účasť detí
prihlásených do konkrétneho CVČ na aktivitách centra.

Čl. VIII
Zrušovacie ustanovenie
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 o
financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Bojná a CVČ.
Čl. IX
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2019.

Mgr. Jozef Stankovský, PhD.
starosta obce
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) § 15 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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) § 7a zákona č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení
neskorších predpisov.
3
) ust. § 6 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 zmien a doplnkov
4
) 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
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Príloha 1
Dotácia na rok 2019 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Kategória škôl a školských
zariadení
Materská škola

Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka
v eurách
2 069

Školský klub detí

499

Zariadenie školského stravovania

345
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