
Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 4 /2011
o určení výšky dotácie na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so 

sídlom na území Obce Štiavnické Bane 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavnických Baniach vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 odst. 
1.zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, §6 odst.2 a 
odst. 12 písmena d) 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, § 19 zákona č. 523/2004 Z.z o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto 
všeobecne záväznom nariadení 

§1
Predmet úpravy

Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 
materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce Štiavnické Bane, ktoré sú na 
základe rozhodnutia Ministerstva Školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení 
Ministerstva Školstva Slovenskej republiky. 

§ 2
Príjemca dotácie 

Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia sú : 

Dotácia  na  prevádzku  a  mzdy  je  zasielaná  nasledovným  školským  zariadeniam  bez  právnej 
subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Štiavnické Bane, ktoré sú  súčasťou základnej školy 
s právnou subjektivitou (ďalej len príjemca):
- Materská škola pri Základnej škole
- Školský klub detí pri Základnej škole
- Školské stredisko záujmovej činnosti pri Základnej škole 

− Školská jedáleň pri Základnej škole
§ 3

Výška dotácie a ďalšie náležitosti jej poskytovania 
1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok   na prevádzku a mzdy na dieťa/ žiaka školského 
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je stanovená nasledovne:  



Zriaďovateľ Názov školy a školského 
zariadenia

Dotácia na prevádzku a mzdy 
na dieťa/žiaka v eurách

Obec Štiavnické Bane
Materská škola 1090,00
Školský klub detí 247,00
Školská jedáleň 231,00
Školské stredisko záujmovej 
činnosti

105,00

2) Ročná  výška dotácie sa určí ako  súčin počtu detí vykazujúcich v štatistickom výkaze Škol- 
MŠ SR 40-01 k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a ročná výška dotácie na 
mzdy a prevádzku na  jedno dieťa.

3) Výška dotácie môže byť upravovaná počas roka a to v závislosti od skutočnej výšky 
podielových daní pridelených obci zo štátneho rozpočtu.

4) V  prípade,  že  dotácia  nebude  vyčerpaná  do  31.12.  príslušného  kalendárneho  roka,  je 
príjemca povinný nevyčerpanú časť dotácie  vrátiť  späť na účet  obce do 31.12. príslušného 
kalendárneho roku.

5) Obec  poskytne  príjemcovi   dotáciu  mesačne  (vo  výške  jednej  dvanástiny  z  dotácie  na 
príslušný  kalendárny  rok)  do  posledného  kalendárneho  dňa  príslušného  mesiaca.  Jedna 
dvanástina dotácie sa poskytuje v celých eurách po matematickom zaokrúhlení.

6) Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s  finančnými prostriedkami  pridelenými podľa 
tohto VZN vykonáva Obec Štiavnické Bane  a ostatné oprávnené orgány. Príjemca dotácie na 
prevádzku a mzdy je povinný predložiť všetky doklady, preukazujúce hospodárne, efektívne, 
účelné a účinné vynaloženie pridelených finančných prostriedkov.

          §4 

Záverečné ustanovenia   

1) na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 
školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce Štiavnické Bane neupravené 
týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne predpisy.

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené OcZ v Štiavnických Baniach uznesením 
č. 9/2011 zo dňa 18.4. 2011 a nadobúda účinnosť dňa 18.4. 2011 

                                                                                                                Stanislav Neuschl 

                                                                                                                   starosta obce 


