
VZN č. 64/2013 

o podmienkach a spôsobe financovania materských škôl a školských zariadení na území obce Veľké 

Leváre a v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Leváre a o určení výšky dotácie na financovanie 

záujmového vzdelávania v CVČ pôsobiacich mimo územia obce Veľké Leváre  

 

     Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Leváre vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 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 

 

Čl. I 

Predmet úpravy 

      

 Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Leváre určuje : 

1) Podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce 

Veľké Leváre, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a 

školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 1) 

2) Lehotu  na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovať MŠ a školské zariadenia, 

okrem údajov podľa osobitného predpisu, 2) 

3) Podmienky poskytovania finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v CVČ. Obec 

Veľké Leváre nie je zriaďovateľom centra voľného času (ďalej len „CVČ“) a na jej území nie je zriadené 

iné CVČ 

 

Čl. II 

Príjemca dotácie 

1) Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je škola a školské zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obec Veľké Leváre. 

a) Základná škola s materskou školou, Melíšková 650, Veľké Leváre 

b)  Centrum voľného času  nachádzajúce sa mimo územia obce, ktoré navštevujú deti s trvalým 

pobytom na území obce Veľké Leváre vo veku od 5 do 15 rokov. 



 

Čl. III 

Podrobnosti financovania materských škôl a školských zariadení a lehoty na predloženie údajov 

1) Základná škola s materskou školou podľa Čl. II ods. 1a) predloží zriaďovateľovi  údaje, ktoré 

budú podkladom pre tvorbu rozpočtu obce na nasledujúci rok v lehote najneskôr do 15.9. 

kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku v ktorom sa finančné prostriedky poskytnú. 

2) Zriaďovateľ CVČ podľa Čl. II. Ods. 1b) predloží žiadosť o ročnú dotáciu na mzdy, odvody a 

prevádzku v CVČ, zoznam detí, kde je uvedený dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, fotokópiu 

rozhodnutia riaditeľa CVČ o prijatí dieťaťa do CVČ na príslušný školský rok, overenú kópiu  

zriaďovateľskej listiny. Žiadosť musí byť písomná, opečiatkovaná a podpísaná zriaďovateľom CVČ. 

3) Zriaďovateľ CVČ predloží údaje o počte detí najneskôr do 31.10. príslušného školského roka v 

ktorej žiada dotáciu. Tieto údaje o počte aktualizuje riaditeľ CVČ k 15.01./ 15.04./ a 15.06./.  

 

Čl. IV 

Výška a účel poskytnutia finančných prostriedkov 

1) Výška finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy a na dieťa 

materskej školy a školských zariadení  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Leváre je určená v 

prílohe č. 1 VZN.  

2) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku CVČ zriadené na území iných obcí, 

ktoré navštevujú obyvatelia s trvalým pobytom na území obce Veľké Leváre je určená vo výške 62,- 

EUR. Prijímateľ dotácie podľa č. II. Ods. 1 b) je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných 

a prevádzkových nákladov CVČ. 

3) Ak žiak navštevuje krúžky vo viacerých CVČ dotácia sa úmerne rozdelí v pomere k počtu 

navštevovaných CVČ. 

3) Prijímateľ dotácie podľa Čl. II ods. 1 a) je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu  osobných a 

prevádzkových nákladov materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Veľké Leváre 

a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia. 

4) V prípade, že dotácia podľa Čl. II. Ods. 1 a,b) nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného 

kalendárneho roku, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce Veľké 

Leváre do 31.12. príslušného kalendárneho roka.  

5) Nevyčerpané finančné prostriedky určené na záujmové vzdelávanie detí v CVČ s trvalým 

pobytom v obci vo veku od 5-15 rokov použije obec na podporu záujmov mládeže v oblasti športu 

(žiacky futbal), kultúry (Leváranek), podpora centra záujmových aktivít. 

 



Čl. V 

Termín a spôsob poskytovania finančných prostriedkov 

1) Obec Veľké Leváre poskytne príjemcovi podľa Čl II. Ods.1 a) dotáciu do 28. dňa príslušného 

kalendárneho  mesiaca vo výške najmenej jednej dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok.  

2) Obec poskytne príjemcovi podľa Čl. II. Ods. b) dotáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od 

uzatvorenia zmluvy a v prípade splnenia všetkých náležitostí. 

2) Výška dotácie môže byť upravovaná počas roka. 

3)  Obec pri financovaní CVČ mimo územia svojej obce spracuje  zmluvu o poskytnutí finančných 

prostriedkov a spôsobe ich kontroly, ako aj spôsob vrátenia finančných prostriedkov, keď dieťa 

prestane byť žiakom CVČ. 

 

Čl. VI 

Záverečné a zrušovacie ustanovenia 

1. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a 

žiaka školského zariadenia so sídlom území obce Veľké Leváre, neupravené týmto všeobecne 

záväzným nariadení, sa vzťahujú príslušné predpisy. 

2. Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 54/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Veľké Leváre v znení 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce 

Veľké Leváre dňa 24.04.2013, uznesením č. 34/2013/2013.  

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 13.5.2013. 

 

Vo Veľkých Levároch, dňa 25.04.2013 

 

       Bc. Štefan Kudlička 

       Starosta obce 

 
 
 
1) § 15 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení zákonov       
v znení nehorších zmien a doplnkov 
2) ust. § 7a zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 
nehorších predpisov  
 



 
 
 
 
Príloha č. 1 
 

Výška finančných prostriedkov na rok 2013 na prevádzku a mzdy na žiaka 
materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 
Veľké Leváre 
 

Kategória škôl a školských 
zariadení 

Finančné prostriedky na mzdy 
a prevádzku 

na žiaka/dieťa v eurách 
 
Materská škola  
 

 
1.097,44 

Školský klub detí 
 

 
459,96 

Zariadenie školského stravovania 
pri ZŠ s MŠ 
(potencionálny stravník) 

 
203,96 

  
 

 
 
         
 
 

Bc. Štefan Kudlička 
        Starosta obce  
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