
 

Obec Jedľové Kostoľany vo veciach územnej samosprávy v súlade s § 6 ods. 1 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, s § 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 v spojení s § 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    toto 

 

V Š E O B E C N E   Z Á V Ä Z N É   N A R I A D E N I E 

č. 5/2019 

o financovaní materskej školy a školských zariadení  

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jedľové Kostoľany 

 

Článok 1 

Predmet úpravy všeobecne záväzného nariadenia 

                                              

 Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje : 

1. podrobnosti financovania materských škôl a školských zariadení zaradených do siete 

škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky1) so sídlom na území obce Jedľové Kostoľany, 

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

a školské zariadenia, okrem údajov, ktoré boli predmetom zberu údajov na účely 

rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam 2), 

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

školy alebo školského zariadenia; v zariadeniach školského stravovania na žiaka 

školy, 

4. deň v mesiaci, do ktorého obec poskytne finančné prostriedky materskej škole 

a školským zariadeniam. 

 

Článok 2 

Poskytovateľ a príjemca finančných prostriedkov 

 

1. Poskytovateľom finančných prostriedkov je Obec Jedľové Kostoľany.  

2. Finančné prostriedky sú zasielané nasledovným školám a školským zariadeniam v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jedľové Kostoľany : 

a)  Materské školy : 

- Materská škola, Jedľové Kostoľany č.75 

b)  Školsky klub : 

- Školský klub detí pri Základnej škole, Jedľové Kostoľany č.75 

c)  Školské jedálne : 

- Školská jedáleň pri MŠ , Jedľové Kostoľany 75 

 

 

 

 

 

 



Článok 3 

Podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení 

 
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 riaditeľa 

podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.  

 

2. Náklady na výchovu a vzdelávanie detí v školskom klube detí sa v príslušnom kalendárnom 

roku sa financujú podľa počtu všetkých žiakov základnej školy prijatých do základnej školy 

na základe rozhodnutia riaditeľa podľa stavu k 15. septembru 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.  

 

Článok 4 

Výška finančných prostriedkov a účel ich poskytnutia 

 

1. Výška finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok   na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená 

v prílohe č.1 všeobecne záväzného nariadenia. 

 

2. Prijímateľ finančných prostriedkov podľa článku 2 je oprávnený ich použiť len na úhradu 

miezd a platov vrátane poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na 

sociálne poistenie, príspevku na starobné dôchodkové sporenie, príspevku na doplnkové 

dôchodkové sporenie a prevádzku materskej školy a školských zariadení a pri ich použití je 

povinný zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej použitia.  

 

1. Finančné prostriedky na prevádzku sú určené na bežné výdavky škôl a školských zariadení 

a zahŕňa výdavky za tovary a služby definované Ministerstvom financií SR v rozpočtovej 

klasifikácii v kategórii 630 – tovary a služby a v kategórii 700 – kapitálové výdavky. 

 

4. 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 Jedľové Kostoľany do 31. decembra príslušného 

kalendárneho roku.  

                                                         

Článok 5 

Lehota na predloženie údajov 

       

Nie je potrebné predkladať žiadne údaje, nakoľko spôsob financovania materskej školy 

a školských zariadení uvedený v článku 3 si to nevyžaduje. 

 

Článok 6 

Lehota na poskytnutie finančných prostriedkov 

 

1. Obec Jedľové Kostoľany poskytne finančné prostriedky príjemcovi finančných 

prostriedkov podľa článku 2, odsek 2, písm. b) a c) mesačne do 28. dňa príslušného mesiaca 



najmenej vo výške jednej dvanástiny z finančných prostriedkov zodpovedajúcich sume na 

príslušný kalendárny rok.  

 

2. Zmenu výšky finančných prostriedkov môže obec upraviť počas kalendárneho roka.  

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o financovaní materskej školy 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jedľové Kostoľany sa zrušuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2009  o financovaní materskej školy a školských 

zariadení so sídlom na území obce Jedľové Kostoľany v znení neskorších  dodatkov. 

 

2. Obecné zastupiteľstvo obce Jedľové Kostoľany sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 

nariadení obce Jedľové Kostoľany o financovaní materskej školy a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jedľové Kostoľany na svojom zasadnutí konanom dňa 

30. 12. 2019 uznesením č. 74/2019. 

 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 10. 01. 2020. 

 

 

V Jedľových Kostoľanoch, dňa 30. 12. 2019 

 

 

 

        Dušan Kazimír 

                                                                                                 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 predpisov.  

2)  § 7a zákona č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 

neskorších predpisov  



Príloha 1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce  Jedľové Kostoľany č. 5/2019 

o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Jedľové Kostoľany 

 

 

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

školských zariadení : 

 

 

 

 

 

Na činnosť materskej školy:  

•  dieťa materskej školy (bez nákladov na stravovanie) 

 

3 130,00 eur 

Na činnosť školského klube detí:  

• na každého žiaka základnej školy 

 

719,00 eur 

Na stravovanie:  

•  na každého žiaka základnej školy a žiaka materskej školy 

  

587,00 eur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                    

 

• Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jedľové Kostoľany č. 5/2019  o financovaní 

materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jedľové Kostoľany bol 

vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce dňa :  13. 12. 2019 

• Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jedľové Kostoľany č. 5/2019 o financovaní 

materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jedľové Kostoľany bol 

zvesený z úradnej tabule obce dňa:  

• Všeobecne záväzné nariadenie obce Jedľové Kostoľany č. 5/2019 o financovaní materskej 

školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jedľové Kostoľany bolo po jeho 

schválení  Obecným  zastupiteľstvom  v Jedľových Kostoľanoch  vyvesené  na úradnej tabuli 

obce dňa:  

• Všeobecne záväzné nariadenie obce Jedľové Kostoľany č. 5/2019 o financovaní materskej 

školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jedľové Kostoľany bolo zvesené 

z úradnej tabule obce dňa :  

 

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické 

osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme alebo 

ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Jedľových Kostoľanoch. Z pripomienky musí byť zrejmé, 

kto ju predkladá. Na pripomienky uplatnené po desaťdňovej lehote sa nemusí prihliadať. 

 

• Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie: 23. 12. 2019 

 

 


