
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Korňa číslo  /2014 

O financovaní materskej školy a školských zariadení , ktoré sú zriadené na území Obce Korňa 

 

 

Obec Korňa v súlade s ustanovením §6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a ustanovením § 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 

v y d á v a 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Korňa/ ďalej len VZN/ o financovaní materskej školy a školských zariadení, ktoré sú 

zriadené na území Obce Korňa. 

§1 

Predmet úpravy 

 

VZN o financovaní materskej školy a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území Obce Korňa a sú na základe 

rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradené do seite škôl a školských zariadení MŠ, vedy , 

výskumu a športu SR upravuje: 

a/ podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení 

b/ lehotu na predloženie údajov, 

c/ výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku 

d/ deň v mesiaci , do ktorého sa poskytnú finančné prostriedky. 

 

§2 

Podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení 

 

1. Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa/ žiaka školy a školského zariadenia v zriaďovacej 

pôsobnosti Obce Korňa podľa kategórií na kalendárny rok 2015 je nasledovná: 

 

A: Materská škola s celodennou prevádzkou: 

Rozpočet : 73.000,-€, počet detí 45, dotácia na 1 dieťa na rok 1.622,22 

B: Školský klub detí 

Rozpočet 17.296,-€, počet žiakov ZŠ- 184, dotácia na 1 žiaka na rok 94,-€  

C:Školská jedáleň: 

Žiak základnej školy- potenciálny stravník  

Rozpočet 26.000,-€, počet žiakov ZŠ 184, dotácia na jedného žiaka na rok 141,30€ 

D: Centrum voľného času 

Rozpočet 12.090,-€, počet detí od 5-14 rokov 186, dotácia na jedno dieťa na rok 65,-€ 

 

2. Finančné prostriedky pre zariadenie školského stravovania sa prideľujú na potencionálneho stravníka podľa stavu 

k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka. 

3. Finančné prostriedky pre zariadenie školského stravovania pri materskej škole sú zahrnuté vo finančných 

prostriedkoch na mzdy a prevádzku pre materskú školu. 

4. Finančné prostriedky pre školský klub detí sa prideľuje podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho 

kalendárneho roka na počet žiakov základnej školy. 

5. Finančné prostriedky pre centrum voľného času sa prideľujú podľa počtu detí od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 

rokov veku s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje. 

 

 

 

 

 



§ 3 

Deň v mesiaci, do ktorého sa poskytnú finančné prostriedky 

 

 Obec Korňa poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku príjemcom finančných prostriedkov mesačne vo 

výške jednej dvanástiny  z finančných prostriedkov určených na príslušný kalendárny rok do konca príslušného mesiaca. 

 

§5 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie zo dňa 4.12.2009 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území 

Obce Korňa. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie č.          /2014 schválilo Obecné zastupiteľstvo Korňa na svojom zasadnutí 

dňa  uznesením číslo    /2014. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho zverejnení na úradnej tabuli. 

 

 

V Korni dňa: 18.11.2014 

 

 

 

       Jozef Kontrík 

       Starosta obce 
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