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o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území
obce Svodín v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Svodín
Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a
v súlade s § 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:
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Svodín určuje:
- podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce
Svodín, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a
školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky,
- výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení,
- lehotu na predloženie údajov potrebných na financovanie materskej školy a školských
zariadení,
- deň v mesiaci, do ktorého sa poskytnú finančné prostriedky.
§2
Príjemca dotácie
(1) Príjemcom dotácie podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sú:
a) školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Svodín:
− Základná škola, Školská 2, Svodín - školský klub detí,
− Základná škola Lajosa Csongrádyho s vyučovacím jazykom maďarským - Csondrády
Lajos Alapiskola, Školská 1, Svodín - Szőgyén - školský klub detí,
− Materská škola - Óvoda, Horná mlynská 4, Svodín,
− Školská jedáleň, Horná mlynská 4, Svodín, ako súčasť Materskej školy - Óvoda, Horná
mlynská 4, Svodín,
− Školská jedáleň, Školská 2A, Svodín.
§3
Podrobnosti financovania
(1) Finančné prostriedky sú účelovo poskytnuté na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy,
školského klubu detí a zariadenia školského stravovania. Pri ich použití sa musí zabezpečiť
hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.
(2) Obec Svodín poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku podľa § 2 ods. 1 tohto
nariadenia nasledovne:
a) školský klub detí - podľa počtu detí v školskom klube detí zo žiakov z nultého až piateho
ročníka základnej školy podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho
roka,
b) školská jedáleň - podľa počtu všetkých žiakov základnej školy podľa stavu k
15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a podľa počtu všetkých detí
materskej školy podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka,
c) materská škola - podľa počtu detí k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka

Všeobecne záväzné nariadenie obce S V O D Í N
č.

01/2021
Strana č. 3 z 4

(3) Obec bude prispievať na financovanie detí s trvalým pobytom v obci Svodín, ktoré
navštevujú centrum voľného času mimo obce Svodín, vo výške 88 % zo sumy určenej na
mzdy a prevádzku žiaka centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Finančné
prostriedky sa budú poskytovať len tým centrám voľného času, ktoré sú na základe
rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení
Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
Dôvody pre priznanie finančných prostriedkov sa budú posudzovať individuálne v každom
jednotlivom prípade návštevy školského zariadenia mimo obce Svodín.
(4) Obec Svodín vykonáva kontrolu údajov poskytnutých zriaďovateľom súkromných škôl a
školských zariadení podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia, ako aj kontrolu údajov
poskytnutých materskou školou a školskými zariadeniami vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti, podľa ktorých poskytuje finančné prostriedky obec pri financovaní základných
umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení.
§4
Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku
(1) Výška finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Svodín je určená v
prílohe č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia.
(2) V prípade, že finančné prostriedky nebudú vyčerpané do 31. 12. príslušného kalendárneho
roku, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť finančných prostriedkov vrátiť späť na účet
obce Svodín do 31. 12. príslušného kalendárneho roku.
§5
Deň v mesiaci, do ktorého sa poskytujú finančné prostriedky
Obec Svodín poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku príjemcovi podľa § 2 tohto
všeobecne záväzného nariadenia mesačne (vo výške jednej dvanástiny z finančných
prostriedkov určených na príslušný kalendárny rok) do 25. dňa príslušného mesiaca.
§6
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne dňa 13.12.2021.
2. Návrh VZN pred predložením na rokovanie obecného zastupiteľstva bol zverejnený v súlade
s § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2022.
§7
Zrušovacie ustanovenia
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN stráca účinnosť VZN č. 04/2019 o financovaní
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Svodín v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Svodín.
Vo Svodíne dňa 14.12.2021
Mgr. Szabolcs Méri
starosta obce
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Príloha č. 1
Dotácia od roku 2022 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení na
území obce Svodín:

Školy a školské zariadenia
Školský klub detí ako súčasť Základnej školy, Školská 2,
Svodín
Školský klub detí ako súčasť Základnej školy Lajosa
Csongrádyho s vyučovacím jazykom maďarským Csondrády Lajos Alapiskola, Školská 1, Svodín - Szőgyén
Školská jedáleň, Školská 2A, Svodín
Školská jedáleň, Horná mlynská 4, Svodín, ako súčasť
Materskej školy - Óvoda, Horná mlynská 4, Svodín
Materská škola - Óvoda, Horná mlynská 4, Svodín

Dotácia na mzdy a prevádzku
v eurách
1.267,656,457,514,2.825,-

