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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

OBCE SMOLENICE 

 

č. 87/2022 

 

ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy  

na dieťa v materskej škole a  
žiaka v školských zariadeniach zriadených Obcou Smolenice 

 
 

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a na základe ustanovenia § 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 sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej aj 

ako „VZN“): 
 

 

Článok 1 

Predmet úpravy 

 

Týmto VZN sa určuje na kalendárny rok výška a účel dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 
v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených Obcou Smolenice, ktoré sú na 
základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zaradené 
do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. 

 

 

Článok 2 

Príjemca dotácie 

 

1. Príjemcom dotácie podľa tohto VZN je základná škola s materskou školou s právnou 
subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Smolenice. 

 

2. Počet detí materských škôl a žiakov školských zariadení na výpočet dotácie na kalendárny rok 
vychádza zo štatistického výkazu škôl (MŠVVŠ SR) 40-01, a to podľa stavu k 15. septembru 

predchádzajúceho kalendárneho roka. 



Článok 3 

Výška a účel dotácie 

 

1. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 
a žiaka v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Smolenice je určená 
v prílohe č. 1 tohto VZN. 

 

2. Príjemca dotácie podľa článku 2 je oprávnený použiť dotáciu podľa odseku 1 len na úhradu 
mzdových a  prevádzkových nákladov materskej školy a školských zariadení a pri jej použití 
zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť vynakladania finančných prostriedkov. 

 

3. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31. decembra príslušného kalendárneho roka, 
príjemca je povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť na účet Obce Smolenice, a to do 31. 

decembra príslušného kalendárneho roka. 
 

 

Článok 4 

Termín a spôsob poskytnutia dotácie 

 

Obec Smolenice poskytne príjemcovi podľa článku 2 dotáciu mesačne vo výške jednej dvanástiny 
z dotácie na príslušný kalendárny rok, a to najneskôr do dvadsiateho dňa príslušného kalendárneho 
mesiaca. 

 

 

Článok 5 

Prechodné ustanovenia 

 

Dotácie poskytnuté príjemcovi v mesiaci január až apríl 2022 sa považujú za dotácie poskytnuté 
podľa tohto VZN. V prípade, ak príjemcovi nebola v mesiaci január až apríl 2022 poskytnutá 
dotácia v zodpovedajúcej výške jednej dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok 2022, 
poskytne Obec Smolenice príjemcovi podľa článku 2 dotáciu vo výške určenej podľa článku 4 
najneskôr do 10 dní odo dňa účinnosti tohto VZN. V prípade, ak príjemcovi bola za mesiac január 
až apríl 2022 poskytnutú dotácia v nižšej výške, než mu prináleží podľa článku 4 tohto VZN, Obec 
Smolenice poskytne príjemcovi rozdiel medzi poskytnutou výškou dotácie v mesiaci január až apríl 
2022 a výškou dotácie určenou na mesiac január až apríl 2022 podľa článku 4 tohto VZN najneskôr 
do 10 dní odo dňa účinnosti tohto VZN. 
 

 

Článok 6 

Zrušovacie ustanovenia 

 

Týmto VZN sa ruší všeobecne záväzné nariadenie Obce Smolenice č. 81/2020 z 11. 2. 2020 o 

určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materských škôl a žiaka školských zariadení na 
území obce pre rok 2020, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 75/2019 o určení výšky 
dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Smolenice pre rok 2019 

a všeobecne záväzné nariadenia Obce Smolenice č. 84/2021 z 15. 4. 2021, ktorým sa mení 



všeobecne záväzné nariadenie č. 81/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 
materských škôl a žiaka školských zariadení na území obce pre rok 2020. 

 

 

Článok 7 

Účinnosť 

 

Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia. 
  

 

V Smoleniciach 12. apríla 2022 

 

 

 

 

 

Anton Chrvala, v. r. 

starosta 

 

 

 

Príloha č. 1 k VZN č. 87/2022 

 

Výška ročnej dotácie na prevádzku a mzdy na jedno dieťa v materskej škole a žiaka v školskom 
zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Smolenice je určené nasledovne: 
 

a) v materskej škole v sume:  2 746 eur (307 522 Eur/rok 2022) 

 

 

b) v školských zariadeniach v sume: 

 

- školský klub detí     719 eur (119 716 Eur/rok 2022) 

- školská jedáleň     335 eur (122 101 Eur/rok 2022) 

 

SPOLU      549 369 Eur 


