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Obec Hudcovce  na základe splnomocnenia podľa § 6 ods. 12 písm. d) Zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky číslo 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, na 

základe 325/2012 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým 

sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva podľa § 6 

ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov toto  

Všeobecne záväzné nariadenie 

obce Hudcovce 

č.        3/2017 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školského 

zariadenia na území obce Hudcovce  a na záujmovú činnosť detí  na rok 2018 

§1 

Predmet úpravy 

1)  Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na mzdy, odvody         

a prevádzku pre materskú školu a školské stravovacie  zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Hudcovce, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl 

a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 
 

2)  Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na záujmovú činnosť 

detí vo veku od 5 do 15 rokov pre Centrá voľného času / CVČ/ 

 

§2 

Príjemca dotácie 

 

Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je  

a) obec Hudcovce za materskú školu a  školské stravovacie zariadenie bez právnej subjektivity 

b) Centrá voľného času /CVČ/ zriadené na území iných obcí, ktoré navštevujú deti vo veku od 

5 do 15 rokov, ktoré majú trvalý pobyt v obci Hudcovce, po predložení potrebných 

dokladov 

 

§3 

Výška a účel dotácie 

(1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na mzdy, odvody a prevádzku  materskej školy         

a  zariadenia školského stravovania pre detí v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hudcovce je 

stanovená v prílohe č. 1 tohto VZN. 

(2) Počtom detí rozhodujúcim pre pridelenie dotácií na mzdy, odvody a prevádzku v aktuálnom 

kalendárnom roku je ich počet k 15. septembru 2017, ktorý MŠ vykázala  v štatistickom výkaze MŠ 

SR 40 01. 

(3) Zriaďovatelia CVČ zriadených na území iných obcí, ktoré navštevujú deti vo veku od 5 do 15 

rokov s trvalým pobytom v obci Hudcovce musia do 31. marca kalendárneho roka predložiť: 

-písomnú žiadosť opečiatkovanú a podpísanú zriaďovateľom CVČ 



 

-fotokópiu zriaďovacej listiny CVČ 

-zoznam detí s uvedením mena a priezviska, dátumu narodenia a trvalého bydliska 

-fotokópie dokladov pre všetky deti zo zoznamu – Rozhodnutie riaditeľa CVČ o prijatí 

dieťaťa do CVČ alebo žiadosť o prijatie za člena CVČ (podpísaná zákonným zástupcom dieťaťa). 

(4) Dotácia na dieťa vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom v obci Hudcovce pre CVČ bude 

poskytnutá len jednému CVČ, ktoré dieťa pravidelne navštevuje.  
(5)Prijímateľ je oprávnený použiť dotácie len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov 

materskej školy, školského stravovacieho  zariadenia  a CVČ a pri jej použití zabezpečiť 

hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť jej použitia. 

(6) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roka, je prijímateľ 

povinný nevyčerpanú dotáciu vrátiť na účet obce príslušného kalendárneho roka. 

 

 

§4 

Termín a spôsob poskytovania dotácie 
 

(1) Obec poskytne príjemcovi podľa § 2 písm. a) dotáciu mesačne (vo výške jednej dvanástiny 

z dotácie na príslušný kalendárny rok) do 25.dňa príslušného mesiaca. 

(2) Obec poskytne príjemcovi podľa § 2 písm. b) dotáciu na základe vzájomne podpísanej Zmluvy 

o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hudcovce 

 

                                                                                §5       

Záverečné ustanovenia 

 

1) Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na dotácie na mzdy, odvody a prevádzku pre 

materskú školu a školské stravovacie  zariadenie so sídlom  na území obce Hudcovce a dotácie na 

záujmovú činnosť detí neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa  vzťahujú  príslušné  

právne predpisy .
 
 

 

2) Na tomto VZN sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Hudcovciach uznesením č. 7/2017 

    zo dňa 7.12.2017. 

 

3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2018 

 

4)  Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN č. 4/2016 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a zariadenia školského 

stravovania so sídlom na území obce Hudcovce zo dňa 13.12.2016.  

 

 

 

Hudcovce,  7.12.2017 

 

 Ing. Martina Bodnárová 

                                                                                                  starostka obce     

 

 

 

 



 

 Príloha č.1 

Dotácia na rok 2018 na mzdy, odvody a prevádzku pre materskú školu a školské stravovacie 

zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hudcovce 

 

Zariadenie  Počet detí  Koeficient  Zvýšenie 

koeficientov  

Prepočítaný počet detí 

Materská škola  9 27,3 20,6 431,1 

Školská jedáleň 0 1,8 x 0 

CVČ 5-15 r. 36 1,1 x 39,6 

Kapitály  9 1,5 x 13,5 

S p o l u  x x x 484,20 

5-15 = 2.1.2000-31.12.2009 - TP k 1.1.2015 od 5 r., mali 5 rokov do 15 r. najstr.14-r.a 364 d. 

 

Jednotkový koeficient na rok 2015 je 55,40 

 

Napočítaný objem financií na obec cez podielové dane na rok 2016 

/originály v školstve/  

   484,20     x     60     =     26,825 eur 

 

 Dotácia na mzdy, odvody a prevádzku 

 na dieťa v Eurách 

 

Materská škola  

 

 

2736 

 

9 x /27,30+20,60+1,50/ = 444,6 x 60 = 29,676 : 10 = 2.964 

 

 Dotácia na mzdy, odvody a prevádzku 

 na dieťa v Eurách 

 

Centra voľného času 

  

 

60 

 

36 x 1,1 = 39,6 x 60 = 2376 : 36 = 61 : 12 = 5,08  = 5,00 x 12 = 60 


