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Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli Obce Smolenice a webovom sídle obce dňa: 
30.11.2022 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom Obce Smolenice dňa: 
VZN vyvesené na úradnej tabuli Obce Smolenice a webovom sídle obce dňa: 
VZN zvesené z úradnej tabule Obce Smolenice a webovom sídle obce dňa: 
VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia t.j. dňa: 

 

NÁVRH 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

 (č. 92/2022) 

ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov na prevádzku 
a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských 

zariadeniach zriadených Obcou Smolenice 
 

ktorým sa ruší 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. 

 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Smolenice 30.11. 2022 

 

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej 
môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v 

písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Smolenice podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 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 len ako „VZN“): 
 

Čl. 1 
Predmet úpravy 

 
Týmto VZN sa určuje na kalendárny rok výška a účel poskytnutia finančných prostriedkov 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. 
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Čl. 2 
Príjemca dotácie 

 
(1) Príjemcom finančných prostriedkov 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 finančných 
prostriedkov na kalendárny rok vychádza zo štatistického výkazu škôl (MŠVVŠ SR) 40-
01, a to podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka. 

 
Čl. 3 

Výška a účel finančných prostriedkov 
 

(1) Výška finančných prostriedkov 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 čl. 4 tohto VZN.  

(2) Príjemca finančných prostriedkov podľa článku 2 je oprávnený použiť finančné 
prostriedky podľa odseku 1 len na úhradu mzdových a prevádzkových nákladov 
materskej školy a školských zariadení a pri ich použití zabezpečiť hospodárnosť, 
efektívnosť, účinnosť a účelnosť vynakladania finančných prostriedkov. 

(3) V prípade, že finančné prostriedky nebudú vyčerpané do 31. decembra príslušného 
kalendárneho roka, príjemca je povinný nevyčerpanú časť finančných prostriedkov 
vrátiť na účet Obce Smolenice, a to tak, aby boli najneskôr 31. decembra príslušného 
kalendárneho roka pripísané na účet zriaďovateľa. O tejto operácii zašle príjemca 
podľa čl.2 avízo k platbe. 
 

Čl. 4 
Výška poskytnutých finančných prostriedkov 

 
 

Výška poskytnutých finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na jedno dieťa v 
materskej škole a žiaka v školskom zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Obce Smolenice je určená nasledovne: 

Školské zariadenie 
Na 1 dieťa/žiaka/potenciálny 

stravník na rok 2023 v € 
Celkový objem FP na rok 

2023 v € 
Materská škola 3 269,00 333 438,00 
Školský klub detí 717,00 109 242,00 
Školská jedáleň 424,00 141 192,00 
SPOLU  583 872,00 

 

 
Čl. 5 

Termín a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov 
 

Obec Smolenice poskytne príjemcovi podľa článku 2 finančné prostriedky mesačne, 
spravidla vo výške jednej dvanástiny z celkového objemu finančných prostriedkov na 
príslušný kalendárny rok, a to najneskôr do dvadsiateho dňa príslušného kalendárneho 
mesiaca. 
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Čl. 6 

Záverečné ustanovenia 

Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia stráca účinnosť a platnosť 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 

. 

Čl. 7 

Záverečné ustanovenia 

(1) Toto nariadenie bolo schválené na 2. verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva 
obce Smolenice dňa 15.12.2022 Uznesením č.. 

(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od zverejnenia. 
 

 

 

V Smoleniciach 30.11.2022 

 

v.r. 

Ing. Svetlana Petrovičová  

starostka obce 

 

 


