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č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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Návrh 
 

Všeobecne záväzné nariadenie  č. 6/2013
financovaní materských škôl  a školských zariadení zriadených 

na území obce v  
zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej
spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby

 
radnej tabuli v obci Havaj dňa 11.02.2013 

a: 1.1.2014 

stvo v Havaji na základe ust. § 4 ods. 3 písm. g) a § 6zákona
b. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 12 písm. c) zákona 
.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a

zákonov v znení neskorších predpisov.  

v y d á v a 

pre územie obce Havaj toto 
 

Všeobecne záväzné nariadenie  č. 6/2013
financovaní materských škôl  a školských zariadení zriadených 

na území obce v  
zriaďovateľskej pôsobnosti 

tom uznanej cirkvi alebo náboženskej
spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby

 

 

630,   

/2013 
školských zariadení zriadených 

obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej 
spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby. 

na základe ust. § 4 ods. 3 písm. g) a § 6zákona SNR .369/1990 
§ 6 ods. 12 písm. c) zákona 

.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

/2013 
školských zariadení zriadených 

tom uznanej cirkvi alebo náboženskej 
spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby. 
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Všeobecne záväzné nariadenie 
zriaďovateľom je obec Havaj, štá
osoba alebo fyzická osoba, 
v týchto zariadeniach, ktoré sú na základe
siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky

 
 

Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je materská škola, školský klub detí
jedáleň v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Havaj.
 

1. Dotácia na mzdy je určená na bežné výdavky a zahŕňa výdavky na mzdy, platy, 
služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vyplácané pedagogickým 
a nepedagogickým zamestnancom školy a školského zariadenia, výdavky na 
poistné, príspevky do poisťovní, výdavky na ná
hradené zamestnávateľom.
 

2. Dotácia na prevádzku je určená na nevyhnutné bežné výdavky škôl a školských 
zariadení súvisiacich s ich prevádzkou a údržbou a na materiálno
zabezpečenie výchovno-

 
3. Prijímateľ pri jej použití musí zabezpe

použitia. V prípade, že dotácia nebude vy
roku, je prijímateľ povinný nevy
príslušného kalendárneho roku.

 
 

1. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok pre 
počtu detí k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a ročnej výšky 
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§1 

 
Pôsobnosť nariadenia 

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2011 sa vydáva pre školu a školské zariadenia, ktorých 
štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť

, určuje podmienky poskytnutia dotácie na prevádzku a
ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do 
zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky

§2 

Prijímateľ dotácie 

a tohto nariadenia je materská škola, školský klub detí
skej pôsobnosti obce Havaj. 

§3 
 

Účel poskytnutia dotácie 
 

cia na mzdy je určená na bežné výdavky a zahŕňa výdavky na mzdy, platy, 
služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vyplácané pedagogickým 

nepedagogickým zamestnancom školy a školského zariadenia, výdavky na 
poistné, príspevky do poisťovní, výdavky na náhradu príjmu a úrazové dávky 
hradené zamestnávateľom. 

Dotácia na prevádzku je určená na nevyhnutné bežné výdavky škôl a školských 
úvisiacich s ich prevádzkou a údržbou a na materiálno

-vzdelávacieho procesu. 

Prijímateľ pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnos
použitia. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12.príslušného kalendárneho 

povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na ú
príslušného kalendárneho roku. 

§4 
 

Určenie výšky dotácie. 
 

Výška dotácie na príslušný kalendárny rok pre Materskú školu sa určuje ako súčin 
počtu detí k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a ročnej výšky 

630,   

školské zariadenia, ktorých 
poločnosť, právnická 

určuje podmienky poskytnutia dotácie na prevádzku a mzdy 
rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do 

zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky 

a tohto nariadenia je materská škola, školský klub detí a školská 

cia na mzdy je určená na bežné výdavky a zahŕňa výdavky na mzdy, platy, 
služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vyplácané pedagogickým 

nepedagogickým zamestnancom školy a školského zariadenia, výdavky na 
hradu príjmu a úrazové dávky 

Dotácia na prevádzku je určená na nevyhnutné bežné výdavky škôl a školských 
úvisiacich s ich prevádzkou a údržbou a na materiálno-technické 

, efektívnosť a účinnosť jej 
erpaná do 31.12.príslušného kalendárneho 

na účet obce do 31.12. 

sa určuje ako súčin 
počtu detí k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a ročnej výšky 
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dotácie na mzdy a prevádz
1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN. 
 

2. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok pre 
počtu detí k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka
školu  a ročnej výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka upravenej týmto 
nariadením v prílohe č 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN. 
 

3. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok pre 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
predchádzajúceho kalendárneho roka
na mzdy a prevádzku na dieťa, ž
tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN. 
 

4. Ročná suma dotácie sa poskytne v celých eurách bez desatinných miest, po
matematickom zaokrúhlení súčinu.

 
 

Termín a

1. Obec Havaj poskytne príjemcovi finančné
príslušného kalendárneho mesiaca.

2. Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku je povinný zúčtovať dotáciu poskytovateľovi
štvrťročne do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

3. Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku predloží k zúčtovaniu vý
obdobie. 

 

1) Návrh tohto Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli obce 
Havaj dňa 11.02.201
zastupiteľstvom v Havaji schválené a vyvesené
14.12.2013 

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od schválenia 
vyvesenia na úradnej tabuli, t.j. 

3) Nariadenie je prístupné na Obecnom úrade v 

 
Havaj 14.12.2013    
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dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka upravenej týmto nariadením
1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN.  

Výška dotácie na príslušný kalendárny rok pre Školský klub detí sa určuje ako súčin 
počtu detí k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktoré navštevujú 

a ročnej výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka upravenej týmto 
prílohe č 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN. 

Výška dotácie na príslušný kalendárny rok pre Zariadenia školského stravovania 
pôsobnosti obce sa určuje ako súčin počtu detí k 15. septembru 

predchádzajúceho kalendárneho roka, ktoré navštevujú školu  a ročnej výšky dotácie 
na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka upravenej týmto nariadením v

ddeliteľnú súčasť tohto VZN.  

Ročná suma dotácie sa poskytne v celých eurách bez desatinných miest, po
zaokrúhlení súčinu. 

§5 
 

Termín a zúčtovanie poskytnutia dotácie. 
 

aj poskytne príjemcovi finančné prostriedky mesačne do 28
kalendárneho mesiaca.  

Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku je povinný zúčtovať dotáciu poskytovateľovi
štvrťročne do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.  
Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku predloží k zúčtovaniu výkazy za sledovaného

§6 
 

Záverečné ustanovenia 

Návrh tohto Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli obce 
.2013 Toto Všeobecne záväzne nariadenie bolo Obecným 

zastupiteľstvom v Havaji schválené a vyvesené na úradnej tabuli v Havaji dňa 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od schválenia 
vyvesenia na úradnej tabuli, t.j. 1.1.2014 

Nariadenie je prístupné na Obecnom úrade v Havaji. 

      Stanislav Viňarský
                        

630,   

ku na dieťa, žiaka upravenej týmto nariadením v prílohe č 

sa určuje ako súčin 
, ktoré navštevujú 

a ročnej výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka upravenej týmto 
prílohe č 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN.  

ariadenia školského stravovania 
sa určuje ako súčin počtu detí k 15. septembru 

a ročnej výšky dotácie 
iaka upravenej týmto nariadením v prílohe č 1, ktorá 

Ročná suma dotácie sa poskytne v celých eurách bez desatinných miest, po 

ne do 28. dňa 

Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku je povinný zúčtovať dotáciu poskytovateľovi 

kazy za sledovaného 

Návrh tohto Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli obce 
Toto Všeobecne záväzne nariadenie bolo Obecným 

nej tabuli v Havaji dňa 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od schválenia 

Stanislav Viňarský
        starosta obce 
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Príloha č. 1  

Všeobecne záväzné nariadenie  
o financovaní materských škôl  a

zriaďovateľskej pôsobnosti
obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej

spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby

 

 

Výška ročnej dotácie na rok 2014
na území obce Havaj v jej zriaďovateľskej pôsobnosti.
 

Výška dotácie na dieťa v MŠ pre rok 2
Výška dotácie na žiaka v ŠKD  pre rok 
Výška dotácie na žiaka v ŠJ  pre rok 201
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Návrhu 

Všeobecne záväzné nariadenie  č. 3/2013
financovaní materských škôl  a školských zariadení zriadených 

na území obce Havaj v  
zriaďovateľskej pôsobnosti 

štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej
spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby

 

ej dotácie na rok 2014 na mzdy a prevádzku v školských zariadeniach zriadených 
jej zriaďovateľskej pôsobnosti. 

MŠ pre rok 2014 sa stanovuje na         1246€ 
ŠKD  pre rok 2014 sa stanovuje na         112€ 
ŠJ  pre rok 2014 sa stanovuje na             219€ 

630,   

. 3/2013 
školských zariadení zriadených 

štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej 
spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby. 

školských zariadeniach zriadených 


