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Všeobecne záväzné nariadenie
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o podmienkach a spôsobe financovania materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území obce Sirník a školských zariadení - CVČ v
zriaďovateľskej pôsobnosti inej obce alebo neštátnych zriaďovateľov CVČ
mimo územia obce
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VZN nadobúda účinnosť dňom

Obecné zastupiteľstvo obce S i r n í k na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších právnych predpisov, § 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
sa uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení
I. ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
1)Obec Sirník (ďalej len „obec“) určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Sirník, ktoré sú na základe
rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva
Slovenskej republiky.
2) Obec sa zaväzuje financovať náklady na obyvateľa s trvalým pobytom na území obce Sirník v
centrách voľného času ( ďalej len CVČ ) zriadených na území iných obcí.

§2
Príjemca dotácie
1)
Príjemcom dotácie podľa tohto VZN je škola a školské zariadenie bez právnej subjektivity v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sirník:
- Materská škola Sirník
- Školský klub detí pri ZŠ Sirník
- Školská jedáleň pri MŠ Sirník
2)
Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je školské zariadenie - Centrum voľného času (CVČ)
v zriaďovateľskej pôsobnosti inej obce alebo neštátnych zriaďovateľov CVČ mimo územia obce

II. ČASŤ
POSKYTOVANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV ŠKOLSKÝM ZARIADENIAM V
ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE
§3
Výška a účel poskytnutia finančných prostriedkov
1) Výška finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sirník je určená v prílohe č.1
všeobecne záväzného nariadenia.

2) Prijímateľ dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových
nákladov materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Sirník a pri jej použití musí
zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej použitia.

3) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je prijímateľ
povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce Sirník do 31.12. príslušného kalendárneho
roku.

§4
Termín a spôsob poskytovania finančných prostriedkov
1)
Školy a školské zariadenia podľa § 2 predložia zriaďovateľovi údaje, ktoré budú podkladom pre
tvorbu rozpočtu obce Sirník na nasledujúci rok v lehote najneskôr do 15.9. kalendárneho roka, ktorý
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa finančné prostriedky poskytnú.
2)
Obec Sirník poskytne príjemcovi podľa § 2 finančné prostriedky mesačne do 28.dňa príslušného
mesiaca vo výške jednej dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok.

III. ČASŤ
POSKYTOVANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV ŠKOLSKÝM ZARIADENIAM
CVČ V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI INEJ OBCE ALEBO NEŠTÁTNYCH
ZRIAĎOVATEĽOV CVČ MIMO ÚZEMIA OBCE
§5
Termín a spôsob poskytovania dotácie
1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy CVČ zriadené na území iných obci,
ktoré navštevujú obyvatelia s trvalým pobytom na území obce Sirník je určená v prílohe č.1
všeobecného záväzného nariadenia.
2) Prijímateľ dotácie podľa § 2, ods. 2 VZN je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu mzdových,
odvodových a prevádzkových nákladov školských zariadení so sídlom na území inej obce a pri jej
použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej použitia.
3) Žiadosť o ročnú dotáciu na mzdy, odvody a prevádzku v CVČ predkladá zriaďovateľ CVČ, ktorý je
povinný predložiť:
- zoznam detí, kde je uvedený dátum narodenia, adresa trvalého bydliska,
- fotokópiu rozhodnutia riaditeľa CVČ o prijatí dieťaťa do CVČ na príslušný školský rok.
4) Zriaďovateľ CVČ predloží údaje o počte detí najneskôr do 30.10. príslušného školského roka v
ktorom žiada o dotáciu. Tieto údaje o počte aktualizuje riaditeľ CVČ k 15.01./ 15.04./ a 15.06./.
5) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je prijímateľ
povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného kalendárneho roku.
6) Poskytovateľ dotácie stanovuje, že dieťa má možnosť vykonávať záujmovú činnosť maximálne v
troch CVČ súčasne, pričom schválená výška dotácie na jedno dieťa sa pomerne prerozdelí pre
jednotlivé CVČ. V prípade, že dieťa bude zapísané do viac ako troch CVČ, na základe výzvy obce
rozhodne rodič (zákonný zástupca) dieťaťa, ktoré tri CVČ bude dieťa navštevovať.
7) Zvyšok dotácie poskytnutý pre deti od 5 – 15 rokov, po odpočítaní príspevkov pre CVČ, ZŠ bude
využitý na zabezpečenie podmienok pre pohybovú, športovú činnosť a kultúrnu detí v obci Sirník.

§6
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
1) Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Sirník a školských zariadení so
sídlom na území obce Sirník a školských zariadení - CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti inej

obce alebo neštátnych zriaďovateľov CVČ mimo územia obce neupravené týmto všeobecne
záväzným nariadením sa vzťahujú príslušné právne predpisy.
2) Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sirník č. 3/2015 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so
sídlom na území obce Sirník vrátane všetkých dodatkov.
3) Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Sirníku uznesením číslo .....................
zo dňa 14.12.2021.
4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2022

Viktor K a l á n
starosta obce

Príloha 1
Výška finančných prostriedkov na rok 2021 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Sirník

Kategória školských zariadení
v obci Sirník

Počet
detí

Finančné prostriedky na
mzdy a prevádzku na
žiaka/dieťa v eurách na rok
2021

na 1 dieťa

Spolu

21

1050,50€

22060,50€

17

4152,--€

70584,--€

39

550,--€

21450,--€

Školský klub detí pri ZŠ Sirník
Materská škola Sirník
Zariadenie školského stravovania pri
MŠ Sirník- potenciálny stravník –
žiak ZŠ

Spracoval: Viktor Kalán, starosta obce

