
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

OBCE POPROČ 
 

O POSKYTOVANÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV MATERSKEJ ŠKOLE 

A  ŠKOLSKÝM ZARIADENIAM ZRIADENÝM OBCOU POPROČ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            Obec  POPROČ 

                VZN O POSKYTOVANÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV MATERSKEJ ŠKOLE 

                A ŠKOLSKÝM ZARIADENIAM ZRIADENÝM OBCOU 

2 

 

Obec Poproč, v súlade s ustanovením § 6 odsek 1 zákona SNR   č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom zriadení“) a  v súlade 

s ustanovením § 6 odsek 12 písmeno 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 (ďalej 

aj „zákon o štátnej správe v školstve“) vydáva  

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

číslo 10/2022 

 

O POSKYTOVANÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV MATERSKEJ ŠKOLE 

A  ŠKOLSKÝM ZARIADENIAM ZRIADENÝM OBCOU POPROČ 

 

 

 

ČLÁNOK I. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

 

§ 1 

Predmet úpravy 

Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní finančných prostriedkov materskej škole 

a školským zariadeniam zriadeným na území obce Poproč (ďalej aj „nariadenie“) určuje 

pre materskú školu a školské zariadenia zriadené obcou Poproč: 

a) podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení, 

b) lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude obec materskú školu a školské 

zariadenia financovať, 

c) výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa alebo žiaka 

materskej školy a školských zariadení, 

d) deň v mesiaci, do ktorého obec finančné prostriedky poskytne. 

 

§ 2 

Základné ustanovenia 

(1) Obec Poproč (ďalej aj „obec“) je zriaďovateľom  Základnej školy s materskou školou 

Poproč (ďalej aj „Základná škola s materskou školou“), organizačnými zložkami ktorej 

sú:   

a) základná škola,  

b) materská škola,  

c) školská jedáleň (ďalej aj „školské zariadenie“), 

d) školský klub detí (ďalej aj „školské zariadenie“), 

e) centrum voľného času (ďalej aj „školské zariadenie“). 

(2) Materská škola a školské zariadenia sú zriadené obcou Poproč pri výkone samosprávy.
1
 

Základnej školy s materskou školou Poproč je zaradená do Siete škôl a školských 

zariadení SR. 

                                                           
1
 § 6 odsek 2 zákona o štátnej správe v školstve 
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ČLÁNOK II. 

POSKYTOVANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

 

 

§ 3 

Príjemca finančných prostriedkov 

Príjemcom finančných prostriedkov podľa ustanovení tohto nariadenia je Základná škola 

s materskou školou pre organizačné zložky: 

a) materská škola, 

b) školský klub detí, 

c) školská jedáleň, 

d) centrum voľného času. 

 

§ 4 

Povinnosti príjemcu finančných prostriedkov 

(1) Príjemca finančných prostriedkov musí pri použití finančných prostriedkov zabezpečiť 

hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť
2
 ich použitia. 

(2) Finančné prostriedky môže príjemca použiť do konca kalendárneho roka. V prípade, že 

finančné prostriedky nebudú vyčerpané do 31.12. príslušného kalendárneho roka, je 

príjemca povinný nevyčerpanú časť finančných prostriedkov vrátiť späť na účet obce. 

Finančné prostriedky podliehajú povinnému ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce. 

 

§ 5 

Účel použitia finančných prostriedkov 

Príjemca finančných prostriedkov je oprávnený použiť finančné prostriedky len na 

úhradu osobných (mzdových) nákladov a prevádzkových nákladov materskej školy          

a školských zariadení.  

 

§ 6 

Lehota na predloženie údajov, podľa ktorých bude obec financovať materskú školu a školské 

zariadenia  

Štatutárny zástupca príjemcu finančných prostriedkov je osobou povinnou najneskôr do 

31. októbra priebežného kalendárneho roka obci zabezpečiť predloženie údajov o počte 

detí v materskej škole a detí a žiakov v školských zariadeniach podľa stavu                         

k 15. septembru začínajúceho školského roka. 

 

§ 7 

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

a dieťa, alebo žiaka školského zariadenia 

(1) Výška finančných prostriedkov na kalendárny rok 2023 na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a dieťa, alebo žiaka školského zariadenia je určená nasledovne: 

 

 

 

                                                           
2
 § 2 písmená l), m), n), o) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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Škola, školské zariadenie 

Výška finančných 

prostriedkov  

na dieťa / žiaka a rok 

materská škola 2 776,45 € 

školská jedáleň  292,84 € 

školský klub detí 667,15 € 

centrum voľného času 73,10 € 

 

(2) Pri úprave výšky zdrojov určených na financovanie materskej školy a školských zariadení 

obec výšku finančných prostriedkov určenú na priebežný kalendárny rok nariadením 

upraví. 

 

§ 8 

Poskytovanie finančných prostriedkov 

Príjemcovi finančných prostriedkov poskytne obec finančné prostriedky pravidelne 

mesačne bankovým prevodom vo výške jednej dvanástiny z celkovej výšky finančných 

prostriedkov určených na príslušný kalendárny rok vždy do 25.dňa príslušného 

kalendárneho mesiaca. 

 

 

 

ČLÁNOK III. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

 

§ 9 

Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia stráca účinnosť  Všeobecne záväzné nariadenie 

obce Poproč č. 4/2020 o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených 

obcou, vrátane dodatkov. 

 

§ 10 

Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Poproč na svojom zasadnutí 

dňa 13. 12. 2022.  

 

§ 11 

Toto nariadenie bolo vyhlásené vyvesením dňa 15. 12. 2022. 

 

§ 12 

Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní finančných prostriedkov materskej škole 

a školským zariadeniam zriadeným na území obce Poproč nadobúda účinnosť dňa                

1. 1. 2023. 

      

                                                             

______________________________ 

Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 



2. ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
OBCE POPROČ (VOLEBNÉ OBDOBIE 2022-2026)  
- VÝPIS Z UZNESENIA 

 

 

 

 

V Poproči, dňa 15.12.2022 
Za správnosť vyhotovenia: Jana Juríková 
 

Obecné zastupiteľstvo v Poproči na svojom zasadnutí dňa 13.12.2022 prijalo 
 
Uznesenie č. 194/2022 zo dňa 13.12.2022, ktorým sa Obecné zastupiteľstvo Obce Poproč po 
prerokovaní návrhu uznieslo na: 
 

Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč o poskytovaní finančných prostriedkov 
materskej škole a školským zariadeniam zriadeným obcou Poproč. 

 
Hlasovanie: 
Počet prítomných poslancov: 9 

HLASOVANIE 
ZA 8 

Mgr. Zuzana Bradová, Ing. Iveta Ducsayová,  
Ing. Branislav Hanko, Martin Jasaň, Ing. Ladislav Kraus, 
Mgr. Ivana Sopková, Ing. Ján Spišák,  
Mgr. Jaroslav Štovčik 

PROTI 0  
ZDRŽAL SA 1 PhDr. Zita Baníková 

Schválené. 
 
Podpísané v Poproči, dňa 14.12.2022 
 
 
 
 
        ......................................................... 
        Ing. Iveta Komorová Hiľovská, v.r.  
        starostka obce 
  


