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Obecné zastupiteľstvo vo Volkovciach 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. 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, § 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 toto

Čl.1
PREDMET ÚPRAVY
Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Volkovce určuje:
1/ podrobnosti financovania materskej školy, zariadenia školského klubu detí /ŠKD/
a zariadenia školského stravovania pri ZŠ vo Volkovciach, ktoré zabezpečuje stravovanie
žiakov základnej školy a detí materskej školy, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva
školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení MŠ SR.
2/ lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých sa bude financovať materská škola
a zariadenie školského stravovania, okrem údajov, ktoré boli predmetom zberu údajov na
účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam
3/ výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku
a) na dieťa Materskej školy vo Volkovciach
b) na žiaka ŠKD pri Základnej škole vo Volkovciach
c) na dieťa zariadenia školského stravovania pri Základnej škole vo Volkovciach
4/ deň v mesiaci, do ktorého obec poskytne finančné prostriedky zariadeniu školského
stravovania pri Základnej škole Volkovce

Čl.2
PRÍJEMCA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
Príjemcom dotácie podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sú
a) Obec Volkovce za Materskú školu vo Volkovciach bez právnej subjektivity.
b) Základná škola Volkovce za školský klub detí
b) Základná škola Volkovce za zariadenie školského stravovania, zabezpečujúce
stravovanie žiakov základnej školy ako aj detí materskej školy.

Čl.3
PODROBNOSTI FINANCOVANIA MATERSKEJ ŠKOLY
A ZARIADENIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA
1. Náklady na výchovu a vzdelávanie detí materskej školy v príslušnom kalendárnom roku sa
financujú podľa počtu detí prijatých do materskej školy na základe rozhodnutia riaditeľky MŠ
podľa stavu k 15.septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
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2. Náklady na výchovu a vzdelávanie detí v školskom klube detí sa v príslušnom kalendárnom
roku financujú podľa počtu všetkých žiakov základnej školy prijatých do základnej školy na
základe rozhodnutia riaditeľa podľa stavu k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka.
3. Náklady na stravovanie detí materskej školy a žiakov základnej školy v príslušnom
kalendárnom roku sa financujú podľa počtu všetkých detí prijatých do materskej školy
a počtu všetkých žiakov základnej školy prijatých do školy na základe rozhodnutia riaditeľa
podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Čl.4
LEHOTA NA PREDLOŽENIE ÚDAJOV
Nie je potrebné predkladať žiadne údaje, nakoľko spôsob financovania materskej školy
a školských zariadení uvedený čl.3 si to nevyžaduje.

Čl.5
VÝŠKA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV A ÚČEL ICH POUŽITIA
1.Výška finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy a školských zariadení pri ZŠ Volkovce je určená v prílohe č.1 všeobecne
záväzného nariadenia.
2. Prijímateľ finančných prostriedkov podľa čl.2 tohto VZN je oprávnený použiť finančné
prostriedky len na úhradu miezd a odvodov a prevádzku materskej školy a školských
zariadení a pri ich použití je povinný zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej
použitia.
3. V prípade, že prijímateľ finančných prostriedkov nevyčerpá pridelené finančné prostriedky
do 31.12. príslušného kalendárneho roka, je povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na
účet obce Volkovce do 31.12. príslušného kalendárneho roka.

Čl. 6
TERMÍN A SPÔSOB POSKYTOVANIA FINANČNÝCH
PROSTRIEDKOV
Obec Volkovce poskytne príjemcovi podľa Čl.2 finančné prostriedky mesačne vo
výške jednej dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok do 28.dňa príslušného mesiaca.
Výšku finančných prostriedkov môže obec upraviť počas kalendárneho roka.
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Čl. 7
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č.5/2020 o financovaní materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území obce Volkovce.

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Volkovce dňa
............
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2021.

Vo Volkovciach dňa 27.11. 2020

JUDr. Ondrej KOZOLKA
starosta obce
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PRÍLOHA 1
Výška finančných prostriedkov na rok 2021 na mzdy a prevádzku na dieťa materskej
školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na rok 2021:
Výška finančných
prostriedkov na dieťa/na
žiaka v eurách
Na činnosť materskej školy:
- dieťa materskej školy bez
nákladov na stravovanie
Na činnosť školského klubu
detí:
- na žiaka I.stupňa zapísaného
v ŠKD
Na činnosť zariadenia
školského stravovania:
- na každého žiaka základnej
školy a každé dieťa materskej
školy

1.993,- €/ na dieťa

834,- €/ žiak v ŠKD

311,- €/stravník
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Komentár k VZN č.9/2020:
Zákon č.596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorý sa novelizoval
zákonom č.179/2009, ktorý ukladá všetkým obciam povinnosť prijať VZN a v ňom určiť
výšku dotácie na prevádzku a mzdy na ich žiaka v rámci originálnych kompetencií.
Výška dotácie na 1 dieťa resp. žiaka sa prepočítava : celkové náklady v jednotlivom
zariadení za r.2020 delené počtom žiakov rep. počtom detí k 15.9.2020 :
Prepočet:
MŠ
Celkové predpokladané náklady k 31.12.2020
- mínus dotácia na mzdy MŠ COVID-19
- mínus dotácia pre predškolákov
- mínus školné r.2020
Spolu:

81.174,- €
- 10.790,73 €
- 1.162,- €
- 1.460,- €
67.762 : 34 detí =

ŠKD
Celkové predpokladané náklady k 31.12.2020 17.850,- €
- mínus školné za r.2020
337,50 €
Spolu:
17.512,50 : 21 žiakov =

1.993,- € / dieťa

834,- € / žiaka

ŠJ
Celkové predpokladané náklady k 31.12.2020 36.104,10 : 116 stravníkov = 311,- €/stravník
/stravníci = deti MŠ + žiaci ZŠ/
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