
 
Obec Jasenové podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov,  v spojení § 6 ods. 12, písmeno b) až g) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a v spojení s 
ustanovením § 7 ods. 1 písm. i zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obec Jasenové tento 
 

 Všeobecne záväzné nariadenie obec Jasenové č.  4/2014 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy, školského 

klubu detí  
a školského stravovania na príslušný kalendárny rok 2015 

 
 

PRVÁ ČASŤ 
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 
Článok I 

ÚČEL A PREDMET 
 
     Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „nariadenie“ ) určuje výšku dotácie  na 
prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa školy a školského zariadenia na príslušný kalendárny rok  v 
školách a školských zariadeniach na území obec Jasenové ( ďalej len „dotácia v školách a 
školských zariadeniach“). Toto nariadenie určuje výšku dotácie  na prevádzku a mzdy na žiaka a 
dieťa školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jasenové  v roku 2015. 
 

Článok II 
DRUHY DOTÁCIÍ  

 
     Dotácie upravené v tomto nariadení zahŕňajú: 
a) dotáciu na pobyt dieťaťa v materskej škole, 
b) dotáciu na žiaka školského klubu detí, 
c) dotáciu na žiaka v zariadení školského stravovania. 
 
  

DRUHÁ ČASŤ 
DOTÁCIE V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH 

 
Článok III 

DOTÁCIA NA POBYT DIE ŤAŤA  MATERSKEJ ŠKOLE 
 
 
     (1) Obec Jasenové (ďalej len „obec“) na pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej  
         pôsobnosti obce poskytne dotáciu na jedno dieťa vo výške minimálne sumou 2.006,60 €  
         ročne. 
 
     



    (2) Dotáciu poskytne obec materskej škole 1/12 mesačne za príslušný kalendárny mesiac do      
        10.  kalendárneho dňa bežného kalendárneho mesiaca. 
 

Článok IV 
DOTÁCIA  ŠKOLSKÉMU KLUBU DETÍ 

 
     (1) Obec  poskytne dotáciu na jedného žiaka školského klubu detí minimálne sumou ročne    
         272,41  €. 
 
     (2) Dotáciu poskytne obec  základnej škole, pri ktorej je zriadený školský klub detí 1/12     
         mesačne za príslušný kalendárny mesiac do 10. kalendárneho dňa bežného kalendárneho    
         mesiaca.  
 
 

Článok V 
DOTÁCIA ZARIADENÍ ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA 

 
     (1) Obec  poskytne dotáciu na jedného žiaka  v zariadení školského stravovania minimálne    
         sumou ročne 85,91,- €. 
 
     (2) Dotáciu poskytne obec základnej škole, pri ktorej je zriadené zariadenie školského    
         stravovania 1/12 mesačne za príslušný kalendárny mesiac do 10. kalendárneho dňa   
         bežného kalendárneho mesiaca.  

 
TRETIA ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
 

(1) Veci neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom a osobitnými predpismi. 
 

(2) Dotáciu poskytne obec na kalendárny rok podľa počtu žiakov škôl a školských zariadení   
     podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka. 

 
(3) Dotáciu na príslušný kalendárny rok možno poskytnúť len na základe písomnej žiadosti o    
     poskytnutie dotácie. 

 
(4) Termín podania písomných žiadostí o dotáciu je do 15. októbra kalendárneho roku, ktorý    
     predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa má dotácia poskytnúť. 

 
(5) V prípade, ak žiadateľ žiada obec o dotáciu prvý krát, je povinný v žiadosti uviesť, resp.     
    doložiť: kópiu dokladu o zaradení neštátnej ZUŠ, neštátnej MŠ, neštátnej ŠJ alebo    
    neštátneho školského zariadenia do siete škôl a školských zariadení Ministerstvom   
    školstva Slovenskej republiky, kópiu dokladov o zriadení neštátnej ZUŠ, neštátnej MŠ,   
    neštátnej ŠJ alebo školského zariadenia (zriaďovaciu listinu),  doklady preukazujúce   
    právnu subjektivitu žiadateľa - zriaďovateľa (napr. štatút, stanovy, zriaďovaciu listinu,  
    živnostenský list, výpis z obchodného registra a pod.) vrátane údajov o štatutárnom  
    zástupcovi žiadateľa, kópiu dokladu o pridelení IČO zriaďovateľovi, kópiu dokladu o   



     pridelení IČO neštátnej základnej umeleckej škole, neštátnej MŠ, neštátnej ŠJ,    
     neštátnemu školskému zariadeniu, číslo účtu zriaďovateľa a označenie banky, v ktorej je  
     účet vedený, údaje o počte žiakov neštátnych ZUŠ, neštátnych MŠ, neštátnych ŠJ a  
     neštátnych školských zariadení (kópia výkazu 40-01, prípadne hlásenie zriaďovateľa o  
     počte detí, ktoré navštevujú ZUŠ do 15 rokov veku, a to osobitne individuálne a osobitne  
     skupinové vyučovanie a počet detí do 15 rokov veku, ktoré navštevujú ŠJ alebo školské  
     zariadenie), kontaktnú osobu, ktorá je oprávnená konať v mene zriaďovateľa (meno, číslo  
     telefónu, fax, e-mail a pod.). 

 
(7) Pri žiadostiach o dotáciu v ďalších rokoch žiadateľ predkladá: údaje o počte žiakov  
    neštátnych ZUŠ, neštátnych MŠ, neštátnych ŠJ a neštátnych školských zariadení (kópia   
    výkazu 40-01, prípadne hlásenie zriaďovateľa o počte detí, ktoré navštevujú ZUŠ do15    
    rokov veku, a to osobitne individuálne a osobitne skupinové vyučovanie a počet detí do 15  
    rokov veku, ktoré navštevujú ŠJ alebo školské zariadenie). 

 
(8) Nekompletné žiadosti (bez dokladov a údajov uvedených v bode (6) a (7) tohto článku  
     budú zaradené do procesu schvaľovania až po ich doplnení žiadateľom. 

 
(9) Obecné  zastupiteľstvo v Jasenovom  sa uznieslo na tomto VZN č.4./2014.   
    dňa 13.11.2014, uznesením č.9/2014 bod 4 a ruší VZN č. 4/2013 . 

 
(10) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2015.  

 
 
 
 
 
 

Valéria Gažúrová   
   starostka obce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyvesené : 14.11.2014 
 
Zvesené :   03.12.2014 

 
 



 
 
 
 
 

 


