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OBEC JARABINA 
 

 

Obec Jarabina  vo veciach územnej samosprávy podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 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                    

v y d á v a  pre územie obce Jarabina toto všeobecne záväzné nariadenie, na ktorom  sa 

uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Jarabina podľa  § 11 ods. 4 písm. g) zákona o obecnom 

zriadení  dňa .... 

       

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. 2/2022 

 

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

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jarabina 
 

 

Čl. 1 

 Úvodné ustanovenia 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje:  

1. podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení,  

2. lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovať materskú školu a 

školské zariadenia,  

3. výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka a dieťa 

materskej školy a školské zariadenia,  

4. deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky. 

 

Čl. 2 

Podrobnosti financovania 

 

1. Obec Jarabina v príslušnom kalendárnom roku poskytuje finančné prostriedky: 

a) na mzdy a prevádzku materskej školy podľa počtu detí materskej školy, a to 

podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka,   

b) na mzdy a prevádzku v školskom klube detí z nultého až piateho ročníka 

základnej školy podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka,  

c) na stravovanie žiakov základnej školy a materskej školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce podľa počtu všetkých žiakov podľa stavu k 15. septembru 

začínajúceho školského roka,  

d) na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centre 

voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. CVČ je povinné najneskôr do 

15.10 začínajúceho školského roka predložiť zoznam žiakov v jednotlivých 

krúžkov. 
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2. V prípade, ak prijímateľ finančných prostriedkov nevyčerpá pridelené finančné 

prostriedky do 31. decembra príslušného kalendárneho roku, je povinný 

nevyčerpanú časť finančných prostriedkov vrátiť späť na účet obce  do 31. januára 

nasledujúceho kalendárneho roku. 

 

3. Na základe žiadosti riaditeľa školy a školského zariadenia môže obec prispôsobiť 

výšku mesačnej dotácie potrebám školy a školských zariadení. 

 

 

Čl. 3 

Lehota na predloženie údajov 

 

1. Predloženie údajov sa nevzťahuje na materskú školu a školské zariadenia a údaje, 

ktoré sú predmetom zberu prostredníctvom výkazu Škôl (MŠVVaŠ SR) 40-01. 

 

2. Riaditeľ centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti obce predloží údaje o 

počte detí najneskôr do 15. októbra kalendárneho roka, spolu so zoznamom detí 

zapísaných v jednotlivých krúžkov spolu so žiadosťou. 

 

 

Čl. 4  

Výška dotácie 

 

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

školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarabina je 

nasledovná:  

 

Kategória škôl a školských zariadení Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka  

Materská škola                        2 511,92 Eur 

Zariadenie školského stravovania  165,25 Eur 

Školský klub detí 468,23 Eur 

Centrum voľného času 100,99 Eur 

 

 

2. Dotácia bude poskytnutá na účet prijímateľa dotácie mesačne v 1/12. 

 

Článok 5  

Termín poskytovania dotácie  

 

Obec poskytne dotácie mesačne v lehote najneskôr do 25. dňa príslušného mesiaca. 

 

Článok 6 

Zrušovacie ustanovenia 

 

Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022 o určení výšky dotácie na 

mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 

Jarabina, na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Jarabina dňa .... uznesením č. ...... sa ruší 

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2021 o financovaní základných umeleckých škôl, 

materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, 
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štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej 

osoby, zaradené do siete škôl a školských zariadení SR, zriadených na území obce Jarabina, 

na kalendárny rok 2021schválené dňa 16.12.2020 uznesením č. 218. 

 

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Všeobecne záväzne nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva 

Jarabina  č.2/2021 dňa 16.12.2020. 

 

2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 2/2015 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl, 

jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom 

uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej 

osoby, zaradené do siete škôl a školských zariadení SR, zriadených na území obce 

Jarabina schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 11.12.2015 vrátane  jeho 

dodatkov. 

 

3. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

 

a) Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 04.12.2021 

b) Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 04.12.2021 

c) Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 04.12.2021 

d) Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 15.12.2021 

 

4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022: 

 

a) Schválené na rokovaní Obecného zastupiteľstva Jarabina:  

b) Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce:  

c) VZN č. 2/2022 nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2022 

 
5. V zmysle ust. § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení v znení neskorších 

predpisov, VZN č. 2/2022 nadobúda účinnosť dňa 01.01.2022.    

 

 

 

 

 

     Lívia Kovalčíková 

      starostka obce  

 

 


