
  
 
 
 
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Červený Kláštor  

č. 3/2014     
 

o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských 
zariadení, ktoré sú zriadené na území obce Červený Kláštor 

 

 
Obec Červený Kláštor, na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy, podľa článku 71 Ústavy Slovenskej republiky a 
podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 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, § 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 vydáva 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských 

zariadení, ktoré sú zriadené na území obce Červený Kláštor 
 

Obecné zastupiteľstvo v Červenom Kláštore v súlade s ustanoveniami zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov a podľa § 6 ods. 12 písm. c) zákona č.596/20003 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 vydáva všeobecne záväzné nariadenie v tomto znení: 

§ 1 
Predmet úpravy 

VZN o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území obce 
Červený Kláštor a sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradené do siete škôl a 
školských zariadení Ministerstva  školstva, vedy, výskumu a športu SR upravuje: 
 
a) podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, 
b) lehotu na predloženie údajov potrebných na financovanie základných umeleckých škôl, materských škôl a školských 
zariadení, 
c) výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku základných umeleckých škôl, materských škôl a školských 
zariadení, 
d) deň v mesiaci, do ktorého sa poskytnú finančné prostriedky na mzdy a prevádzku  základných umeleckých škôl, 
materských škôl a školských zariadení. 
 

§ 2 
Podrobnosti financovania 

základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení 
1. Finančné prostriedky sú účelovo poskytované na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej 
školy (ďalej len škola), na dieťa a žiaka centra voľného času, školského klubu detí a zariadenia školského stravovania (ďalej 
len školské zariadenie). 
 
2. Príjemcom finančných prostriedkov podľa tohto VZN sú: 

 
a) škola a školské zariadenie s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Červený Kláštor, 
b) štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, alebo iná právnická osoba, alebo fyzická osoba ako zriaďovateľ 
(ďalej len neštátny zriaďovateľ) školy alebo školského zariadenia, ktorý o dotáciu požiada. 
c) obec Červený Kláštor za materské školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity 
 
3. Pre poskytnutie finančných prostriedkov musí neštátny zriaďovateľ súčasne spĺňať tieto podmienky: 
 
a) škola alebo školské zariadenie musí mat prevádzku, resp. sídlo na území obce Červený Kláštor,  
b) deti a žiaci musia byt uvedení v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15. 9. predchádzajúceho kalendárneho 
roka, okrem centra voľného času. 
4. Obec Červený Kláštor poskytne finančné prostriedky neštátnemu zriaďovateľovi na základe žiadosti, ktorá musí 
obsahovať: 
 
a) výšku požadovanej dotácie a jej rozpis na mzdy a prevádzku, 
b) zoznam detí a žiakov s adresou trvalého pobytu a s dátumom narodenia, 
c) centrum voľného času doloží rozhodnutie o prijatí dieťaťa/žiaka, zoznam detí/žiakov 
v abecednom poradí, ktorý obsahuje priezvisko a meno dieťaťa /žiaka, dátum narodenia, trvalý pobyt a názov záujmového 
útvaru s pravidelnou činnosťou a s jeho týždennou časovou dotáciou, 
d) kópiu rozhodnutia o zaradení školy a školského zariadenia do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR, 
e) kópiu zriaďovacej listiny, 
f) kópiu dokladu o pridelení IČO, 
g) číslo úctu zriaďovateľa a označenie banky, v ktorej má vedený účet, 
h) písomné poverenie alebo menovanie, ktoré oprávňuje osobu konať v mene zriaďovateľa (meno, c. telefónu, c. faxu, e-mail 
a pod.). 
5. Neštátny zriaďovateľ pri žiadostiach o poskytnutie finančných prostriedkov v ďalších rokoch predkladá len údaje podľa 
ods. 4 písm. a) – c). 
6. V prípade zmeny údajov uvedených v ods. 4 písm. d) – h) neštátny zriaďovateľ je povinný predložiť najneskôr do 15 
kalendárnych dní odo dna zmeny údajov aktuálne informácie. 
7. Neštátny zriaďovateľ je povinný do 15 kalendárnych dní oznámiť Obci Červený Kláštor informáciu o: 
 
a) ukončení činnosti školy alebo školského zariadenia, 
b) dlhodobom prerušení činnosti školy alebo školského zariadenia, 
c) zrušení školy alebo školského zariadenia, 
d) zmene adresy prevádzky školy alebo školského zariadenia mimo územia obce Červený Kláštor a vykonať vyúčtovanie 
poskytnutých finančných prostriedkov do 30 kalendárnych dní odo dna uskutočnenej zmeny uvedenej pod písm. a) až d) a 
nevyčerpané finančné prostriedky vrátiť do tohto termínu na účet Obce Červený Kláštor. 
  
8. Neštátnemu zriaďovateľovi sa prestane poskytovať dotácia z dôvodu zmien uvedených v ods. 7 písm. a) až d) od 1. dna 
nasledujúceho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom zmena nastala. 
 
9. Neštátny zriaďovateľ žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov predkladá Obci Červený Kláštor na adresu: 
Obecný  úrad 
Červený Kláštor č.65 
059 06 Červený Kláštor 
 
10. Neštátny zriaďovateľ je povinný označiť originály účtovných dokladov slovami „Dotácia poskytnutá z rozpočtu obce 
Červený Kláštor“. 
 
11. Neštátny zriaďovateľ je povinný vykonať vyúčtovanie poskytnutej dotácie na tlačive s náležitosťami požadovanými 
obecným úradom  v termíne do 15. 01. nasledujúceho kalendárneho roka. Vyúčtovanie doručí Obci Červený Kláštor na 
adresu uvedenú v ods. 9. 
 
12. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31. 12. príslušného kalendárneho roka, je príjemca dotácie povinný 
nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31. 12. príslušného kalendárneho roka s príslušným avízom. 
 
13. Neštátny zriaďovateľ si môže vo vyúčtovaní uplatniť len výdavky použité v príslušnom kalendárnom roku, na ktorý mu 
boli poskytnuté a vynaložil ich na účel vymedzený v ods. 1. 
 
14. Finančné prostriedky sa poskytujú školám a školským zariadeniam len na tie deti a na tých žiakov, na ktoré má škola 
alebo školské zariadenie čestné vyhlásenie pre zber údajov okrem centra voľného času. 



 
15. Finančné prostriedky materským školám sa prideľujú podľa počtu detí materskej školy podľa stavu k 15. septembru 
predchádzajúceho kalendárneho roka (štatistický výkaz Škol /MŠVVaŠ SR/ 40 – 01). 
 
16. Finančné prostriedky pre školské kluby detí sa prideľujú na počet všetkých žiakov základnej školy podľa stavu k 15. 
septembru predchádzajúceho kalendárneho roka (štatistický výkaz Škol /MŠVVaŠ SR/ 40 – 01). 
 
17. Finančné prostriedky pre centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Červený Kláštor sa prideľujú na 
počet detí/žiakov a na počet osôb do 30 rokov veku s trvalým pobytom na území obce Červený Kláštor, ktoré sa zúčastňujú 
pravidelnej záujmovej činnosti. Finančné prostriedky pre centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti neštátneho 
zriaďovateľa zriadené na území obce Červený Kláštor sa prideľujú na počet detí do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým 
pobytom na území obce Červený Kláštor, ktoré sa zúčastňujú pravidelnej záujmovej činnosti. Na to isté dieťa/žiaka sa 
finančné prostriedky poskytnú len raz. V prípade, že dieťa/žiak bude navštevovať viac centier voľného času zriadených na 
území obce Červený Kláštor, dotácia bude poskytnutá tomu centru voľného času, pre ktoré zákonný zástupca dieťaťa/žiaka 
poskytne cestné vyhlásenie pre započítanie dieťaťa /žiaka do poctu detí/žiakov k 15. októbru predchádzajúceho 
kalendárneho roka. 
 
18. Finančné prostriedky pre zariadenia školského stravovania sa prideľujú na potenciálneho stravníka podľa stavu k 15. 
septembru predchádzajúceho kalendárneho roka (štatistický výkaz Škol /MŠVVaŠ SR/ 40 – 01). 
 
19. Finančné prostriedky pre zariadenia školského stravovania pri materských školách sú zahrnuté vo finančných 
prostriedkoch na mzdy a prevádzku pre materské školy. 
 

§ 3 
Lehota na predloženie údajov potrebných na financovanie základných umeleckých škôl, 

materských škôl a školských zariadení 
Písomnú žiadosť o poskytnutie dotácie s údajmi uvedenými v § 2 ods. 4 tohto VZN príjemca dotácie doručí v lehote do 15. 
októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa má dotácia poskytnúť. 
. 

§ 4 
Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku základných umeleckých 

škôl, materských škôl a školských zariadení 
1. Výška finančných prostriedkov na dieťa/žiaka na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Obce Červený Kláštor podľa kategórií na príslušný kalendárny rok je určená v prílohe č.1 tohto VZN. 
2. Výška finančných prostriedkov na dieťa/žiaka  na mzdy a prevádzku pre neštátneho zriaďovateľa uvedeného v § 2 ods. 2 
písm. b) podľa jednotlivých kategórií na príslušný kalendárny rok je určená v prílohe č.1 tohto VZN. 
3. Obec Červený Kláštor môže v priebehu kalendárneho roka upraviť výšku dotácie na mzdy a prevádzku základných 
umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení v závislosti od objemu finančných prostriedkov poukázaných obci z 
výnosu dane z príjmov fyzických osôb. 

§ 5 
Deň v mesiaci, do ktorého sa poskytnú finančné prostriedky 

na mzdy a prevádzku základných umeleckých škôl, materských škôl a školských 
zariadení 

Obec Červený Kláštor poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku príjemcom finančných prostriedkov uvedených v 
§ 2 ods. 2 tohto VZN  ,formou dotácie vo výške 1/12-iny zo sumy vypočítanej podľa Nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o 
rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve a ustanovenia § 6 ods. 12 písm. j) Zákona o štátnej správe v 
školstve, najneskôr k 25. dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa dotácia poskytuje. 

§6 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Týmto VZN o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na 
území obce Červený Kláštor sa ruší v celom rozsahu VZN obce Červený Kláštor č. 2/2009 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na  dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Červený Kláštor zo dňa 
10.12.2009,  ktoré nadobudlo   účinnosť dňa 01.01.2010 

2. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Červený Kláštor dňa 12.12.2014 svojím uznesením č.: 
08/U/2014 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce 
4. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Obce Červený Kláštor 3/5 väčšinou prítomných poslancov 
 
 
         Ing. Štefan Džurný 
                starosta obce 

Doložky :  

• Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce: 
 
 
 
 
 
 
dňa :  27. 11. 2014                                     pečiatka ................................        podpis: ................................. 
 
 
 
 
 

• Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení obecným zastupiteľstvom  vyvesené 
(publikované) na úradnej tabuli obce : 

 
 
 
 
 
dňa :  12.12. 2014                                     pečiatka ................................        podpis: ................................. 
 
 

• Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule obce :               
 
 
 
 
 
 
dňa : 02.01.2015                                         pečiatka ................................        podpis: ............................ 
 
 

• Uvedené všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť  

 
 
 
 
         
dňa : 01.01.2015                                         pečiatka ................................        podpis: ............................ 
 
 


