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Obec Veľká Lomnica podľa § 6 ods. 1 zákona SNR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov, v súlade s 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 zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom 

určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, podľa nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní 

výnosu dane z príjmov územnej samospráve, v znení nariadenia vlády č. 417/2014 Z. z. v 

znení neskorších predpisov  

 

 

 

v y d á v a 

 

 

pre územie Obce Veľká Lomnica 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

 

č. 11/2018 

 

o financovaní materskej školy a školských zariadení, ktoré sú zriadené na 

území Obce Veľká Lomnica 
 



Čl.  1 

Predmet úpravy 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie obce o financovaní materskej školy a školských zariadení, ktoré 

sú zriadené na území Obce Veľká Lomnica 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 materskej školy a školských zariadení, 

b) výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku, 

c) deň v mesiaci, do ktorého sa poskytnú finančné prostriedky.  

 

 

Čl.  2 

Príjemca dotácie 

 

1. Obec Veľká Lomnica poskytne dotáciu na prevádzku a mzdy na ţiaka základnej umeleckej 

školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia; v 

zariadeniach školského stravovania na ţiaka školy, skutočného stravníka  v jej 

zriaďovateľskej pôsobnosti a to:  

 

a) Materská škola:  
Základná škola s materskou školou Veľká Lomnica, Školská 267, 059 52  Veľká 

Lomnica /Elokované pracovisko: Materská škola, Ţelezničná 115, 059 52  Veľká 

Lomnica/ 

 

b) Školská jedáleň:  
Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy s materskou školou Veľká Lomnica, 

Školská 267, 059 52  Veľká Lomnica /Školská jedáleň, Ţelezničná 115, 059 52  Veľká 

Lomnica/ 

 

c) Školský klub detí:  
Školský klub detí ako súčasť Základnej školy s materskou školou Veľká Lomnica, 

Školská 267, 059 52  Veľká Lomnica  

 

d) Centrum voľného času:  
Centrum voľného času Veľká Lomnica ako súčasť Základnej školy s materskou 

školou Veľká Lomnica, Školská 267, 059 52  Veľká Lomnica 
 

 

Čl.  3 

Výška a účel dotácie 

 

1. Obec Veľká Lomnica určuje minimálnu výšku dotácie na prevádzku a mzdy niţšie 

uvedených škôl a školských zariadení na kalendárny rok 2019 nasledovne:  

a) na 1 dieťa Materskej školy                                                                           2 542,72 Eur  

b) na 1 dieťa Školského klubu                                                                            578,56 Eur 

c) na 1 potenciálneho stravníka Školskej jedálne                                                147,75 Eur 

d) na 1 ţiaka Centra voľného času, Školská 267, 059 52  Veľká Lomnica      78,88 Eur 

 

 



2. Okrem dotácie uvedenej v odseku 1, je moţné uvedeným školám a školským zariadeniam 

poskytnúť aj vyššiu dotáciu na 1 ţiaka resp. dieťa  z rozpočtu obce na kalendárny rok 2019. 

Rozhoduje o tom obecné zastupiteľstvo v rámci schvaľovania rozpočtu obce alebo zmien 

rozpočtu na daný rok.  

3. Finančné prostriedky na kalendárny rok podľa ods. 1 sa poskytujú pre materskú školu  

podľa počtu detí k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka. 
4. Finančné prostriedky pre školské kluby detí sa prideľujú podľa stavu k 15. septembru 

predchádzajúceho kalendárneho roka na skutočný počet ţiakov školského klubu detí.  

5. Finančné prostriedky pre zariadenia školského stravovania sa prideľujú na potenciálneho 

stravníka podľa stavu k 15. Septembru.  

6. Finančné prostriedky pre centrum voľného času sa prideľujú podľa počtu obyvateľov obce od 

5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 1. 

januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje.  

 

 

Čl. 4  

Deň v mesiaci, do ktorého sa poskytnú finančné prostriedky 

 

1. Obec poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku príjemcom finančných prostriedkov 

uvedených v čl. 2 ods. 1 tohto nariadenia mesačne vo výške jednej dvanástiny (1/12) z finančných 

prostriedkov určených na príslušný kalendárny rok upravenej percentuálne podľa skutočnej 

mesačnej výšky podielových daní, ktoré prídu na účet obce a to do 28. dňa príslušného 

kalendárneho mesiaca.  

 

 

Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2018 o financovaní materskej školy a školských 

zariadení, ktoré sú zriadené na území Obce Veľká Lomnica schválilo Obecné zastupiteľstvo 

Obce Veľká Lomnica na svojom zasadnutí dňa 11.12.2018. 

2. Zmeny tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Obce 

Veľká Lomnica formou dodatkov. 

3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2018 o financovaní materskej školy a školských 

zariadení, ktoré sú zriadené na území Obce Veľká Lomnica nadobúda účinnosť dňa 

01.01.2019.  

4. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 8/2013 zo dňa 16.12.2013 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2018 ako 

Dodatok č. 5 k VZN č. 8/2013 zo dňa 14.03.2018. 
 

 

 

 

 Mgr. Peter Duda, v. r. 

    starosta obce 

 


