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Obec Krásna Ves  v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. i) a § 6 ods. 1 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien a doplnkov a podľa § 6 ods. 12 písm. 
d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

v y d á v a 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  

OBCE KRÁSNA VES  

č. 2/2014 

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka materskej školy 
a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Krásna Ves 

 pre rok 2015 
 

Článok 1 
Základné ustanovenia 

 

1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je určiť výšku a účel 
použitia dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a zariadenia školského stravovania  
pre deti  materskej školy zriadených na území Obce Krásna Ves. 

 
Článok 2 

Účel použitia 
 

1. Finančné prostriedky z dotácie sú určené na mzdy a prevádzku materskej školy a zariadenia 
školského stravovania pre deti materskej školy, zriadených na území obce Krásna Ves, 
ktorých zriaďovateľom je obec. 

 

2. Finančné prostriedky na mzdy predstavujú časť dotácie určenej na bežné výdavky, ktoré 
zodpovedajú ekonomickej klasifikácii definovanej Ministerstvom financií SR v rozpočtovej 
klasifikácii v kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a v 
kategórii 620 – poistné a príspevok do poisťovní. Finančné prostriedky na prevádzku 
predstavujú časť dotácie určenej na bežné výdavky, ktoré zodpovedajú ekonomickej 
klasifikácii definovanej Ministerstvom financií SR v rozpočtovej klasifikácii v kategórii 630 
– tovary a služby a v kategórii 640 – bežné transfery (napr. odchodné, odstupné, 
nemocenské a pod.). 

 
Článok 3 

Výška dotácie 
 

1. Výška dotácie je určovaná počtom detí materskej školy, na základe zberu údajov v 
štatistickom výkaze Škol MŠ SR 40-01 k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho 
roku, ktorý je rozhodný pre pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku v aktuálnom roku. 

 

2. Dotácia je stanovená jednou sumou na mzdy a prevádzku na jedno dieťa na rok  podľa 
kategórie materských škôl a školských zariadení v eurách 

 

Kategória škôl a školských zariadení Výška dotácie na dieťa/žiaka/rok 
Materská škola, 
Zariadenie školského stravovania 

1827,00 €

 
3. Obec môže výšku dotácie úmerne skrátiť v prípade, že bude menší prísun podielových daní 

pre príslušný rok. 
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Článok 4 
Termín a spôsob poskytovania dotácie 

 

1. Obec poskytne príjemcovi dotáciu mesačne do 30. dňa príslušného mesiaca vo výške jednej 
dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok tým spôsobom, že dotácia nepôjde na 
samostatné účty uvedených zariadení, ale uhradí obec všetky ich výdavky do stanovenej 
výšky dotácie, nakoľko uvedené zariadenia nemajú samostatnú právnu subjektivitu. 

 

 
Článok 5 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka 
materskej školy, školského klubu detí a zariadenie školského stravovania pre žiakov 
základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Krásna Ves neupravené týmto 
všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne predpisy. 

 

2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi  
na svojom zasadnutí dňa 05.12.2014. 

3. Toto VZN nadobúda platnosť a účinnosť 1. 1. 2015. 

  

V Krásnej Vsi, dňa 05.12.2014          

 

 

 
                                                                                                         Ing. Milan Došek 
                                                                                                            starosta obce   
 
 
 
 

 


