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Názov materiálu:  
 
NÁVRH VZN Č.92/2022  – O URČENÍ VÝŠKY FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA 
PREVÁDZKU A MZDY DIEŤAŤA V MŠ, ŽIAKA V ŠKD A POTENCIÁLNEHO STRAVNÍKA 
 
Materiál obsahuje: - návrh VZN č. 92/2022 

- dôvodovú správu 
 
Návrh na uznesenie:  
Obecné zastupiteľstvo obce Smolenice po prerokovaní schvaľuje :  

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 92/2022 o určení výšky finančného príspevku na 
prevádzku a mzdy dieťaťa v MŠ, žiaka v ŠKD a potenciálneho stravníka, ktorým sa určujú 
podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
obce Smolenice. 

 

 
 
 
 
 
Predkladá: Ing. Svetlana Petrovičová, starostka obce Smolenice..........................................  
 
Spracoval: Ing. Svetlana Petrovičová, starostka obce Smolenice..........................................  
 
 
V Smoleniciach, 12.12.2022  

 



Dôvodová správa 

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: obec 
určí všeobecne záväzným nariadením pre základné umelecké školy, jazykové školy, 
materské školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti: 

1) podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl, 
materských škôl a školských zariadení, 

2) lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovať základné umelecké 
školy, jazykové školy, materské školy a školské zariadenia okrem údajov podľa 
osobitného predpisu, 

3) výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského 
zariadenia; v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy, skutočného 
stravníka alebo na jedno hlavné jedlo alebo doplnkové jedlo 

4) deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky. 
 
V zmysle uvedeného § 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, je obec povinná vo všeobecne záväznom nariadení určiť podrobnosti 
financovania MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Smolenice. 
 
Doposiaľ platné VZN č. 87/2022, ktorým sa určujú podrobnosti financovania 
základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce Smolenice, navrhujeme z dôvodu zmeny financovania s účinnosťou od 1. 
januára 2023 nahradiť novým – predkladaným VZN. 
 
Obsah tohto nariadenia je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými 
zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. 
Prijatie uvedeného nariadenia je zohľadnené v návrhu rozpočtu obce Smolenice na rok 
2023.  
 
Návrh VZN č. 92/2022 bol v súlade so zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa 30.11.2022- t.j. v lehote 15 dní pred 
schvaľovaním. V zákonom stanovenej lehote 10 dní neboli doručené žiadne pripomienky 
k tomuto návrhu VZN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


