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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková 

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

a školských zariadení so sídlom na území Obce Raková 

č. 2/2013 

Obec Raková v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 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 

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

a školských zariadení so sídlom na území Obce Raková 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Raková podľa § 11, ods. 4 písm. g) zákona SNR č.369/1990 Zb.               

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 

nariadení (ďalej len „nariadenie“). 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

1. Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku      

a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce 

Raková, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl 

a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 
1)

 

2. Týmto nariadením sa určuje: 

 výška mesačnej dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy  
 výška mesačnej dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školského klubu detí  

 výška mesačnej dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školského stravovania  
 výška mesačnej dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka centra voľného času 
 

Čl. 2 

Príjemca dotácie 

 

1. Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia sú materské školy a školské zariadenia 

s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a v inej zriaďovateľskej 

pôsobnosti a to: 

A) Školy 
 Materská škola, Fojstvo č. 1253, Raková 

 Materská škola, Korcháň č. 1070, Raková 
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B) Školské zariadenia 

 B1) Školské výchovno – vzdelávacie zariadenia 

 Školský klub detí pri Základnej škole Milana Mravca, Raková 

 Školský klub detí pri Cirkevnej základnej škole J. Palárika 705, Raková 

 

B2) Školské účelové zariadenia 

 Školská jedáleň pri Základnej škole Milana Mravca, Raková 

 Výdajná školská jedáleň pri Základnej škole Milana Mravca, Trstená č. 475, Raková 

 

 B3) Školské výchovno – vzdelávacie zariadenia 

 Centrum voľného času, Raková 140 

 

Čl. 3 

Výška a účel dotácie 
 

1. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok
   

na prevádzku a mzdy na  dieťa materskej 

školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a v inej zriaďovateľskej 

pôsobnosti je určená v prílohe č.1 všeobecne záväzného nariadenia v závislosti od: 

 podielu obce na dani z príjmov fyzických osôb pre daný kalendárny rok 

 počtu žiakov, detí materskej školy a školských zariadení k 15. septembru 

predchádzajúceho kalendárneho roka 

 schváleného rozpočtu materských škôl a školských zariadení. 

2. Zmeny výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a v inej zriaďovateľskej pôsobnosti sa uskutoční 

schválenou zmenou rozpočtu materských škôl a školských zariadení, čo bude následne 

zverejnené na úradnej tabuli Obecného úradu v Rakovej, webovej stránke Obecného 

úradu v Rakovej a na oznamovacích tabuliach materských škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Raková a v inej zriaďovateľskej pôsobnosti. 

3. Prijímateľ dotácie je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu mzdových a prevádzkových 

nákladov materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce a pri jej použití 

musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej použitia. 

 
4. V prípade, že poskytnutá dotácia nebude vyčerpaná do konca príslušného  kalendárneho 

roku, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce najneskôr 
do 31. 12. príslušného kalendárneho roku.   

 
5.   Zriaďovatelia CVČ zriadených na území iných miest a obcí, ktoré navštevujú deti vo veku 

od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom v obci Raková,  musia do 31. marca kalendárneho 
roka predložiť:   
e) písomnú žiadosť opečiatkovanú a podpísanú zriaďovateľom CVČ  

f) fotokópiu zriaďovacej listiny CVČ  

g) platné VZN, z ktorého bude známa výška dotácie, ktorú požadujú na dieťa  

h) zoznam deti s uvedením mena a priezviska, dátumu narodenia a trvalého bydliska   
i) fotokópie dokladov pre všetky deti zo zoznamu – Rozhodnutie riaditeľa CVČ o prijatí 

dieťaťa do CVČ alebo žiadosť o prijatie za člena CVČ (podpísaná zákonným 
zástupcom dieťaťa).  

6. Dotácia na dieťa vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom v obci Raková pre CVČ 
bude poskytnutá iba jednému CVČ, ktoré dieťa pravidelne navštevuje. Uprednostnené 
bude CVČ v zriaďovateľskej kompetencii obce.  

7. Dotácia na dieťa vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom v obci Raková pre CVČ 

zriadených na území iných miest a obcí sa neposkytne v prípade, ak dieťa navštevuje 

krúžok  identického zamerania s ponukou krúžkov, ktoré  zabezpečuje CVČ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti  Obce Raková. 
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8. Výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka na príslušný kalendárny rok pre   

    dotácie je stanovená v prílohe č. 3 tohto VZN. 

 

 

Čl. 4 

Termín a spôsob poskytovania dotácie  
 

1. Obec poskytne príjemcovi určenému v Čl. 2 tohto VZN dotáciu mesačne vo výške jednej 

dvanástiny z celkovej dotácie na príslušný kalendárny rok najneskôr do 25.dňa 

príslušného mesiaca. 
 

Čl. 5 

Kontrolná činnosť 
 

1. Príjemca dotácie je povinný do 30 dní odo dňa ukončenia príslušného kalendárneho roka 

predložiť vyúčtovanie poskytnutej dotácie. 

2. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN najmä hospodárnosti, efektívnosti, 

účinnosti a účelnosti využitia poskytnutej dotácie sú oprávnení vykonávať poverení 

zamestnanci obecného úradu, školský úrad a hlavný kontrolór obce.  
 

 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Rakovej uznesením číslo 

15.13/2013 zo dňa 11.apríla 2013 

2. Prijatím tohto všeobecného záväzného nariadenia sa ruší všeobecné záväzné nariadenie č. 

1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských 

zariadeniach so sídlom na území obce Raková, vrátane jeho úpravy, schválenej Obecným 

zastupiteľstvom v Rakovej dňa 14.10.2011 

3. V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení bolo VZN vyvesené dňa   27. 

marca 2013 a zvesené dňa 10.04.  2013 pred zasadnutím obecného zastupiteľstva a v 

zmysle § 6 ods. 8 zákona č. 396/1990 o obecnom zriadení bolo VZN vyvesené dňa  12.04. 

2013 po zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

4. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 26. apríla 2013 a právoplatnosť dňom 26.apríla 2013. 

 

 

                            Mgr. Anton Heglas 

                                                                                                               starosta obce 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

                                                                                       

_________________________________________________________________________ 

 
1) § 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 zmien a doplnkov  
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Príloha 1 

 

Určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a školských zariadení so sídlom na území Obce Raková 
 

P. 

č. 

Kategória školy 

a školského 

zariadenia 

 Určenia výšky 

dotácia na žiaka 
  

 Vzorec  

1. Materská škola, 

Fojstvo č.1253, 

Raková 

Podiel výšky schváleného rozpočtu školy na 

kalendárny rok a počtu detí v materskej 

škole podľa stavu k 15. 9. predchádzajúceho 

kalendárneho roka.  

SRMŠ 

PD 

 

2. Materská škola, 

Korcháň č. 1070,  

Raková 

Podiel výšky schváleného rozpočtu školy na 

kalendárny rok a počtu detí v materskej 

škole podľa stavu k 15. 9. predchádzajúceho 

kalendárneho roka. 

SRMŠ 

PD 

 

3. Školský klub detí pri 

ZŠ Milana Mravca 

Podiel výšky schváleného rozpočtu 

školského klubu detí na kalendárny rok a 

počtu žiakov v školskom klube detí podľa 

stavu k 15. 9. predchádzajúceho 

kalendárneho roka . 

SRŠKD  

PŽ 

 

4. Školská jedáleň pri 

ZŠ Milana Mravca 

Podiel výšky schváleného rozpočtu školskej 

jedálne na kalendárny rok a počtu 

potencionálnych stravníkov (žiakov 

základnej školy) podľa stavu k 15. 9. 

predchádzajúceho kalendárneho roka. 

SRŠJ 

PPS 

 

5. Výdajná školská 

jedáleň pri ZŠ Milana 

Mravca, Trstená 475 

Podiel výšky schváleného rozpočtu výdajnej 

školskej jedálne na kalendárny rok a počtu 

potencionálnych stravníkov (žiakov 

základnej školy) podľa stavu k 15. 9. 

predchádzajúceho kalendárneho roka. 

SRVŠJ  

PPS 

 

6. Centrum voľného 

času, Raková 140 

Podiel výšky schváleného rozpočtu centra 

voľného času na kalendárny rok a počtu 

žiakov (detí a iných osôb) podľa stavu k 15. 

9. predchádzajúceho kalendárneho roka. 

SRCVČ 

PŽ 

 

7. Školský klub detí pri 

CZŠ J. Palárika č. 

705, Raková 

Podiel výšky schváleného rozpočtu 

školského klubu detí na kalendárny rok a 

počtu žiakov v školskom klube detí podľa 

stavu k 15. 9. predchádzajúceho 

kalendárneho roka. 

SRŠKD  

PŽ 

Minimálne 88% 

z priemeru 

dotácií  pre 

obecné ŠKD 

8. Potencionálny 

stravníci CZŠ 

stravujúci sa v ŠJ pri 

ZŠ Milana Mravca 

Podiel výšky schváleného rozpočtu školskej 

jedálne na kalendárny rok v prepočte na 

počet stravníkov CZŠ a počtu 

potencionálnych stravníkov (žiakov CZŠ) 

podľa stavu k 15. 9. predchádzajúceho 

kalendárneho roka. 

SRŠJ 

PPS 

Minimálne 88% 

z priemeru 

dotácií  pre 

obecné ŠJ 
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Zoznam použitých skratiek 
 

CVČ  centrum voľného času 

CZŠ  cirkevná základná škola 

č.  číslo 

Čl.  článok 

DPFO  daň z príjmov fyzických osôb 

MF SR Ministerstvo financií  Slovenskej republiky 

písm.  písmeno 

ods.  odsek 

OÚ  obecný úrad 

OZ  obecné zastupiteľstvo 

P. č.  poradové číslo 

PD  počet detí 

PPS  počet potencionálnych stravníkov 

PŽ  počet žiakov 

SNR  Slovenská národná rada 

SR  Slovenská republika 

SRCVČ schválený rozpočet centra voľného času 

SRMŠ  schválený rozpočet materskej školy 

SRŠJ  schválený rozpočet školskej jedálne 

SRVŠJ schválený rozpočet výdajnej školskej jedálne 

SRŠKD schválený rozpočet školského klubu detí 

ŠJ  školská jedáleň 

ŠKD  školský klub detí  

VZN  všeobecne záväzné nariadenie 

Zb.  zbierka 

ZŠ  základná škola 

ZŠS  zariadenie školského stravovania 

Z. z.   zbierka zákonov 

§  paragraf 
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Príloha č. 2 
 

Výška dotácia na rok 2013 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka 

školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Raková na základe schváleného 

rozpočtu  zo dňa 22.11.2012 

 

 

Dotácia na rok 2013 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Raková  

 

P. 

č. 
Kategória školy a školského zariadenia 

Dotácia na 

žiaka 

v € 

1. Materská škola, Fojstvo č.1253, Raková 1696,93 

2. Materská škola, Korcháň č. 1070, Raková 1994,63 

3. Školský klub detí pri ZŠ Raková Milana Mravca 440,72 

4. Školská jedáleň pri ZŠ Milana Mravca 88,41 

5. Výdajná školská jedáleň pri ZŠ Milana Mravca 

Trstená 475 

započítané 

v riadku č. 2 

6. Centrum voľného času, Raková 140 154,04 

7. Školský klub detí pri CZŠ J. Palárika č. 705, Raková 317,00 

8. ŠJ pri CZŠ Raková – potencionálny stravníci 88,41 

 

 

Príloha č. 3 
 

 

Dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka CVČ zriadených na území iných miest a 

obcí na rok 2013 
 
 
 
 
 

 

Škola, školské zariadenie Dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa/ žiaka 

 v € 

Centrá voľného času  

zriadené na území iných miest a obcí 60,00 
 
 

 


