
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2016 Obce Dubovica  

o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych 
kompetencií na úseku školstva 

 
 
 

Obec  v Dubovica podľa § 6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov,  § 6 ods. 12 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva  toto všeobecné záväzné 
nariadenie: 

 
Čl. I. 

Úvodné ustanovenie 
 

(1) Činnosť škôl a školských zariadení v originálnej pôsobnosti obce Dubovica je financovaná formou 
normatívneho financovania, vlastných príjmov škôl a zariadení, priamo z rozpočtu obce, grantov a z dotácií. 
 
(2) Normatívom sa rozumie príspevok, ktorým obec prispieva škole a školskému zariadeniu na financovanie 
miezd a prevádzky na jedného žiaka MŚ + ŠJ, žiaka v CVČ, žiaka v ŠKD a na  jeden vydaný obed pre žiaka 
ZŠ a MŠ. 
 
(3)Obec poskytuje škole a školskému zariadeniu normatívny príspevok v mesačných splátkach do 
25. dňa v mesiaci, minimálne vo výške 90% ročného príspevku.  
   
(4) Nespotrebovaná časť normatívneho príspevku školy a školského zariadenia a vlastných príjmov v 
kalendárnom roku je v nasledujúcom roku vrátený v plnej výške. 
  
(5) So súhlasom zastupiteľstva je možné z normatívnych prostriedkov financovať aj kapitálové 
výdavky. 

 
 
 
 

Čl  II.  
Normatívy  

A: Materské školy 
Normatívne financovania predškolskej výchovy v materských školách sa vypočíta ako súčin počtu 
detí prijatých do materskej školy rozhodnutím riaditeľky materskej školy a ročného normatívu. 
Spôsob pridelenia normatívu na dieťa prijaté rozhodnutím riaditeľky školy sa zmení na pridelenie 
normatívu na dieťa navštevujúce materskú školu od daného mesiaca. V triede sa bude sledovať priemerná 
mesačná dochádzka. Ak sa v  triede dosiahne viac ako polovičná návštevnosť, tak bude zabezpečené 
financovanie vo výške 100% normatívneho príspevku, v opačnom prípade vo výške 50%. 
 
1. Podrobnosti financovania materských škôl: Obec  financuje náklady na deti v materských školách 

normatívnym spôsobom podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka. 
2. Lehota na predloženie údajov, podľa ktorých bude obec  financovať materské školy: Obec  ako 

zriaďovateľ materských škôl v obci je povinné poskytnúť údaje  o počtoch detí  podľa článku 2 ods. l1 
okresnému úradu v sídle kraja do 5. októbra kalendárneho roka. 

 
 



3. Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy: 
 
 

Normatív € 
Mzdový  1250 
Prevádzkový   421 
Spolu 1671 

 
4. Deň v mesiaci, do ktorého obec poskytne finančné prostriedky: obec poskytne finančné prostriedky 
do 25. dňa v mesiaci. 
 
 
B: Školské jedálne   
 
1. Podrobnosti financovania školských jedálni : Obec  financuje náklady  na vydané jedlo pre žiaka 

základnej školy a dieťa materskej školy. 
2. Lehota na predloženie údajov, podľa ktorých bude obec  financovať školské jedálne : Obec ako 

zriaďovateľ školských jedálni v obci je povinné poskytnúť údaje  o počtoch detí podľa článku 2 ods. 1 
okresnému úradu v sídle kraja do 5. októbra kalendárneho roka. 

3. Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku v školských jedálňach: 
 

Normatív € 
Mzdový  1,57 
Prevádzkový 0,03 
Spolu 1,60 

 
4. Deň v mesiaci, do ktorého obec  poskytne finančné prostriedky: obec poskytne finančné prostriedky 

do 25.dňa v mesiaci. 
 
C: Školské kluby detí 
 
1. Podrobnosti financovania školských klubov detí: Obec financuje náklady na deti v školských kluboch 

detí normatívnym spôsobom podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka. 
2. Lehota na predloženie údajov, podľa ktorých bude obec  financovať školské kluby detí : Obec  

ako zriaďovateľ školských klubov detí v obci je povinné poskytnúť údaje  o počtoch detí podľa článku 2 
ods. 1   okresnému úradu v sídle kraja do 5. októbra kalendárneho roka. 

3. Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa v školskom klube detí: 
 
          

Normatív € 
Mzdový  176 
Prevádzkový  11 
Spolu 187 

 
 
4. Deň v mesiaci, do ktorého obec  poskytne finančné prostriedky: obec poskytne finančné prostriedky 

do 25. dňa v mesiaci. 
 

 
 
 
 



D: Centrum voľného času 
 
1. Podrobnosti financovania centier voľného času: Obec na  financovanie  centra voľného času použije 

údaje o počte obyvateľov obce od päť rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na 
území obce podľa stavu k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje. Počet detí 
v centre voľného času vychádza z počtu prijatých detí s trvalým pobytom v obci Dubovica  do centra 
voľného času  rozhodnutím riaditeľa školy.  

2. Lehota na predloženie údajov, podľa ktorých bude obec  financovať centrum voľného času: obec 
neposkytuje okresnému úradu v sídle kraja údaje o počte detí v centre voľného času. 

3. Výška finančných prostriedkov určených pre centrá voľného času: 
 
         

Normatív € 
Normatív na žiaka v CVČ – 
s trvalým pobytom v obci  

  30 

 
4. Deň v mesiaci, do ktorého obec  poskytne finančné prostriedky: obec poskytne finančné prostriedky 

do 25. dňa v mesiaci. 
 

Čl. III. 
Záverečné ustanovenie 

 
1. Táto novela VZN bola prerokovaná a schválená na  ..... zasadnutí 0Z v Dubovici dňa .................... 
2. Toto VZN nadobúda účinnosť 1.1.2016 
3. Účinnosťou tohto VZN sa ruší VZN č. 3/2015 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie 
originálnych kompetencií na úseku školstva zo dňa 12.11.2014. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         Ladislav Timčo 
                                                                                 starosta obce  
 
 
 
 


