
 

Všeobecné záväzné nariadenie č.  2/2021 

 

o financovaní materskej školy a  školských zariadení  v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Obce Dechtice so sídlom na území Obce Dechtice  

 

Obec Dechtice v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a podľa § 6 ods.12 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáv 

 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 16.11.2021  

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 16.11.2021 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 16.11.2021 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 30.11.2021 

Pripomienky zasielať: - písomne na adresu: Obec Dechtice, Obecný úrad č. 488 

Elektronicky na adresu: obec@dechtice.sk  

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 30.11.2021 

_________________________________________________________________________ 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie Na rokovaní OZ obce dňa: 30.11.2021 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2022 

 

 

Čl. 1 

Predmet úpravy 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie obce určuje:  

1) podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Obce Dechtice so sídlom na území Obce Dechtice, ktoré sú na základe 

rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky zaradené do siete škôl 

a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 

2) výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy a školských 

zariadení. 



3) lehotu na predloženie údajov potrebných na financovanie materskej školy a školských 

zariadení. 

4) deň v mesiaci, do ktorého sa poskytnú finančné prostriedky materskej škole a školským 

zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dechtice na území Obce Dechtice. 

 

Čl. 2 

Príjemca finančných prostriedkov 

 

Príjemcom finančných prostriedkov podľa  tohto nariadenia je škola a školské zariadenia 

s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dechtice:  

Základná škola s materskou školou, Dechtice 514, 919 53 Dechtice, IČO: 37836471 

Organizačnými zložkami Základnej školy s materskou školou, Dechtice 514, Dechtice (ďalej 

len ZŠ s MŠ Dechtice) sú základná škola a materská škola. Súčasťou ZŠ s MŠ Dechtice sú: 

Školský klub detí Dechtice a Školská jedáleň Dechtice.  

 

 

Čl. 3 

                                                        Podrobnosti financovania 

1)  Príjemca finančných prostriedkov podľa  Čl. 2 použije tieto prostriedky len na úhradu 

osobných a prevádzkových nákladov materskej školy a školských zariadení na území 

Obce Dechtice a  musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia. 

2) Výška finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 

Dechtice so sídlom na území Obce Dechtice je stanovená v prílohe č. 1 tohto všeobecne 

záväzného nariadenia. Celková suma finančných prostriedkov za rok sa poskytuje 

v celých eurách po matematickom zaokrúhlení súčinu. 

3) Príjemca finančných prostriedkov v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dechtice podľa 

Čl. 2 je povinný do 31.  októbra príslušného kalendárneho roka  predložiť Obci 

požiadavku na poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej 

školy a školských zariadení na nasledujúci kalendárny rok. Požiadavka musí obsahovať 

odôvodnenie potreby jednotlivých výdavkov (vrátane počtu detí podľa stavu k 15. 

septembru v materskej škole a školských zariadeniach). 

4) Obec Dechtice poskytne finančné prostriedky príjemcovi podľa Čl. 2 mesačne vo výške 

1/12 schváleného rozpočtu na príslušný rok vždy najneskôr do 21. dňa v mesiaci. 

5) V prípade, že finančné prostriedky  nebudú vyčerpané do 31.12. príslušného 

kalendárneho roku, príjemca v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dechtice je povinný 

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

roku. 

 

 



                                                                       Čl. 4       

Záverečné ustanovenia 

 

1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné  

nariadenie Obce Dechtice č. 1/2020 o financovaní materskej školy a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dechtice, zo dňa 30.11.2020, schválené 

uznesením č. 65/2020.  

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva 

Obce Dechtice č. 96/2021,  zo dňa 30.11.2021. 

3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2022. 

 

 

 

 

 

 

              PhDr. Karol Zachar   

                                                                                              starosta obce  

                                       

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.  1 k VZN č.   2/2021  

o financovaní materskej školy a  školských zariadení   

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dechtice so sídlom na území Obce Dechtice. 

    

 

 

Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dechtice. 

 

 

Kategória škôl a školských 

zariadení 

Dotácia na mzdy 

a prevádzku na dieťa/žiaka  

v eurách na kal. rok 

                                                    

Materská škola  2 644,13 

Školský klub detí 550,86 

Školská jedáleň 302,97 

  

 

Čl.6 

Záverečné ustanovenie 

1) Veci neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom a osobitnými predpismi. 

2) Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce 

Dechtice dňa  30. 11. 2021, uznesením č. 96/2021. 

3) Dňom účinnosti tohto VZN 2/2021 sa zrušuje VZN č.1/2020    

4) VZN 2/2021 účinné od dňa 01. 01. 2022. 

 

 

 

 

.......................................... 

                                                                                                                   PhDr. Karol Zachar  

                                                                                                                    starosta obce  


