
 Obecné zastupiteľstvo obce Paňovce  na základe  ust. § 6 ods.1 zákona  SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších právnych  predpisov,  § 6 ods. 12 písmena d) zákona 596/2003 

o štátnej správe v školstve a školskej správe o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení 

neskorších  predpisov vydáva  toto všeobecné záväzné nariadenie, ktorým  sa určuje výška dotácie  na 

mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Paňovce  

 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  
 

č. 1/2013  

 
o určení výšky dotácie na mzdové a prevádzková náklady na dieťa MŠ, žiaka ŠKD 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Paňovce a  zariadenia  CVČ na dieťa s trvalým 

pobytom v obci Paňovce 
 

Čl. 1 

Predmet úpravy  

 

     Všeobecné záväzné nariadenie obce Paňovce  určuje výšku a účel dotácie na úhradu 

mzdových a prevádzkových  nákladov na dieťa MŠ, žiaka ŠKD na území obce Paňovce,  deti 

ktoré navštevujú  zariadenia  CVČ  s trvalým pobytom v obci Paňovce, na zariadenia ktoré sú 

na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení 

Slovenskej republiky. 

Čl. 2 

Príjemca dotácie 

 

     Príjemcom dotácie tohto nariadenia je Materská škola Paňovce a školský klub detí pri ZŠ 

v pôsobnosti zriaďovateľa obce Paňovce. Zariadenie centrá voľného času, ktoré navštevujú 

deti s trvalým pobytom v obci Paňovce.  

Čl. 3 

Výška a účel dotácie 

 

1,  Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na úhradu mzdových a prevádzkových 

nákladov  na dieťa materskej školy, žiaka  školského klubu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Paňovce, zariadenia centra voľného času, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom v obci je 

určená  v prílohe č. 1 tohto  všeobecného záväzného nariadenia. 



2,  Prijímateľ dotácie podľa článku 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných 

a prevádzkových nákladov škôl a školských zariadení a pri jej použití musí zabezpečiť 

hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia. 

 

Čl. 4 

Termín a spôsob poskytnutia dotácie 

     Obec poskytne dotácie pre materskú školu a školský klub detí pravidelne a priebežne do 

15.dňa v mesiaci.  

Pre centrá voľného času, na základe dohody a predloženia stým súvisiacich podkladov 

dvakrát ročne v každom polroku školského roka. 

 

Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 

     Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na mzdové a prevádzkové náklady na 

dieťa MŠ, žiaka ŠKD na území obce Paňovce,  deti ktoré navštevujú  zariadenia  CVČ  

s trvalým pobytom v obci Paňovce sa vzťahujú právne predpisy: 

Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – spôsob rozdeľovania 

a poukázania výnosu dane  do rozpočtu obcí a VÚC. 

Zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 

predpisov. 

Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných  škôl  a školských zariadení 

v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších  

predpisov. 

Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom Paňovce, uznesenie č.1 zo dňa 

08.03.2013. 

Toto VZN nadobúda účinnosť 23.03.2013 

 

V Paňovciach, dňa 08.03.2013    

 

                                                                                                  Marta Sehnalová 

                                                                                                   starostka obce   

 



Príloha č. 1   k    VZN  1/2013 

o určení výšky dotácie na mzdové a prevádzkové náklady na dieťa MŠ, žiaka ŠKD 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Paňovce a  zariadenia  CVČ na dieťa s trvalým pobytom 

v obci Paňovce 
 

      Dotácie na rok 2013 na mzdové a prevádzkové náklady na dieťa MŠ, žiaka ŠKD 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Paňovce a  zariadenia  CVČ na dieťa s trvalým pobytom 

v obci Paňovce 
  

 

Termín a spôsob poskytnutia dotácie 

     Obec poskytne dotácie pre materskú školu a školský klub detí pravidelne a priebežne do 

15.dňa v mesiaci.  

Pre  centrá  voľného  času, na  základe  dohody  a  predloženia   stým  súvisiacich  podkladov 

(Rozhodnutie o zriadení CVČ, Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do CVČ a. i.) dvakrát ročne 

v každom polroku školského roka. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Marta Sehnalová 

                                                                                                          starostka obce  

 

 

 

 

Vyvesené :   21.02.2013 

Zvesené   :   08.03.2013 

Schválené:   unesením OZ  č. 1, zo dňa  08.03.2013   

S platnosťou  na rok 2013 

 

 

Kategória škôl a školského zariadenia 

 

Dotácia na mzdy 

a prevádzku na 

žiaka v € 

 

Materská škola 

 

1 502,00 

  

Školský klub detí 

 

  279,00 

 

Centrum voľného času 

 

  62,70 


