
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Beckov 

č. 4 /2016 

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

 a dieťa školského zariadenia na území obce Beckov 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Beckov vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 

1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 

2  a 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 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 vydáva  

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE, 

ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského 

zariadenia.     

 

Čl. 1  

Všeobecné ustanovenia a základné pojmy 

1. Podľa § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 je obec povinná určiť všeobecne záväzným 

nariadením výšku dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 

poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na príslušný 

kalendárny rok. 

2. Obec zabezpečuje pre školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na 

uskutočnenie výchovno-vzdelávacieho procesu okrem finančných prostriedkov na prevádzku 

a mzdy aj priestory a finančné prostriedky na ich údržbu, na materiálno-technické 

zabezpečenie, didaktickú techniku a investície. 

 

Čl. 2 

Určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa  

materskej školy a dieťa školského zariadenia  

 

 1. Obec Beckov poskytuje podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia finančné  prostriedky 

na mzdy a prevádzku na príslušný kalendárny rok školám a školským zariadeniam, ktoré 

zriaďuje pri výkone samosprávy podľa § 6 ods. 2 zákona č. 596/2003.  

2. Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je: 

- materská škola a školské zariadenia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce 

3. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok   na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená v prílohe č.1 VZN. 

 



 4. Prijímateľ dotácie   je   oprávnený   použiť   dotáciu   na úhradu osobných a prevádzkových 

nákladov materskej školy a   školského  zariadenia so  sídlom na území obce a pri   jej   

použití   musí  zabezpečiť    hospodárnosť,   efektívnosť a  účinnosť  jej  použitia. 

So súhlasom obce je možné financovať aj kapitálové výdavky. 

 

5. Finančné prostriedky na kalendárny rok podľa ods. 2,3 a 4 sa poskytujú školám a školským 

zariadeniam podľa počtu žiakov k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka. 

6. Obec  poskytne  príjemcovi  dotáciu  mesačne vo  výške 1/12  zo  sumy určenej podľa tohto 

VZN  do 28. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

      7. 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.    

 

8. Zriaďovateľ – Obec Beckov môže poskytnúť mimoriadnu dotáciu schválenú obecným 

zastupiteľstvom v príslušnom rozpočtovom roku aj nad rámec prílohy č. 1 tohto VZN. 

 

 

Čl. 3 

Záverečné ustanovenie 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva 

dňa 9.12.2016 uznesením č. 219/2016 a  nadobúda účinnosť od 1.1.2017. 

2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo 

v Beckove. 

 

 

 

V Beckove  dňa 12.12.2016                                  

 

  

 

 

                Ing. Ján Križan 

           starosta Obce Beckov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Všeobecne záväzné nariadenie Obce Beckov 

č. 4 /2016 

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

 a dieťa školského zariadenia na území obce Beckov 

 

 

 

Príloha č.1 

 
Dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Beckov 

 

 

Kategória škôl a školských 

zariadení 

Dotácia na mzdy a prevádzku na 

žiaka  

v eurách 

Materská škola 1.691,62 €    

Školská jedáleň 253,22 € 

Školský klub detí  559,12 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


