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Obecné zastupiteľstvo obce Drahovce vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 
6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 
6 ods. 2  a ods. 12 písm. 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   
v y d á v a    toto  

 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  
 

Č. 13/2019  
 

o financovaní materskej školy a školských zariadení   
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Drahovce 

so sídlom na území obce Drahovce 
    

 
 

Čl. 1 
Predmet úpravy 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie obce určuje:  

1) Podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce Drahovce so sídlom na území obce Drahovce, ktoré sú na základe 
rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky zaradené do siete škôl 
a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 

2) Výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy a školských 
zariadení. 

3) Lehotu na predloženie údajov potrebných na financovanie materskej školy a školských 
zariadení. 

4) Deň v mesiaci, do ktorého sa poskytnú finančné prostriedky materskej škole 
a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Drahovce na území obce 
Drahovce. 

 
Čl. 2 

Príjemca finančných prostriedkov 
 
Príjemcom finančných prostriedkov podľa  tohto nariadenia je: 
Škola a školské zariadenia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
Drahovce: Základná škola s materskou školou, Školská 907/2, 922 41 Drahovce, IČO: 
37836790: materská škola, školský klub detí a školská jedáleň . 

 
 
 
 
 
 
 



Čl. 3 
                                                        Podrobnosti financovania 

1)  Príjemca finančných prostriedkov podľa  Čl. 2 použije tieto prostriedky len na úhradu 
osobných a prevádzkových nákladov materskej školy a školských zariadení na území 
obce Drahovce a  musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia. 

2) Výška finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na 
dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
Drahovce so sídlom na území obce Drahovce je stanovená v prílohe č. 1 tohto 
všeobecne záväzného nariadenia. Celková suma finančných prostriedkov za rok sa 
poskytuje v celých eurách po matematickom zaokrúhlení súčinu. 

3) Príjemca finančných prostriedkov v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Drahovce podľa 
Čl. 2 je povinný do 31. októbra príslušného kalendárneho roka predložiť obci 
požiadavku na poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej 
školy a školských zariadení na nasledujúci kalendárny rok. Požiadavka musí 
obsahovať odôvodnenie potreby jednotlivých výdavkov (vrátane počtu detí podľa 
stavu k 15. septembru v materskej škole a školských zariadeniach). 

4) Obec Drahovce poskytne finančné prostriedky príjemcovi podľa Čl. 2 mesačne vo 
výške 1/12 schváleného rozpočtu na príslušný rok vždy najneskôr do 20-teho dňa v 
mesiaci. 

5) V prípade, že finančné prostriedky nebudú vyčerpané do 31.12. príslušného 
kalendárneho roku, príjemca v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Drahovce je povinný 
nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného kalendárneho 
roku. 

 
 

                                                                       Čl. 4       
Záverečné ustanovenia 

 
 

1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné  
nariadenie obce Drahovce č. 1/2013 o financovaní materskej školy a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Drahovce so sídlom na území obce 
Drahovce.  

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Uznesením obecného 
zastupiteľstva obce Drahovce č. 177/2019, zo dňa 19.09.2019. 

3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 04.10.2019. 
 

 
 
 
V Drahovciach 20.09.2019 
                                                                                     ___________________ 
              Miroslav Ledecký   
                                                                                            starosta obce  
                                       
 
 
 
 
 
                                  



Príloha č.  1 k VZN č.   13/2019 
 

 
Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej 
školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Drahovce. 
 
 

Kategória škôl a školských 
zariadení 

Dotácia na mzdy 
a prevádzku na dieťa/žiaka  

v eurách na kal. rok 
                                                    
Materská škola  2.838,80 

Školský klub detí   943,18 

Školská jedáleň   818,18 
  
 
 
 
 
 
 


