
Všeobecne záväzné nariadenie obce Krasňany 

č. 1/2017 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 
školy a dieťa školského zariadenia na rok 2017 

Obecné zastupiteľstvo obce Krasňany vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 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 sa uznieslo na tomto: 

Všeobecne záväznom nariadení 

§ 1 
Predmet úpravy 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku dotácie na rok 2017 na prevádzku a mzdy 
na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, ktoré sú zaradené do siete škôl 
a školských zariadení na Ministerstve školstva SR. 

§ 2 
Výška a účel dotácie 

1. Výpočet a určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa 
školského zariadenia, ktorých zriaďovateľom je obec je uvedený v prílohe č. 1 tohto 
všeobecne záväzného nariadenia. 

2. Na použitie poskytnutej dotácie materskej škole a školskému zariadeniu sa vzťahuje 
zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 



§ 3 
Termín a spôsob poskytnutia dotácie 

Obec poskytne dotáciu zo svojho účtu materskej škole a školskému zriadeniu mesačne do 30. 
dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

§ 4 
Záverečné ustanovenia 

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2017 schválilo OZ obce 
Krasňany na svojom zasadnutí dňa 09.03.2017, uznesením č. 42, bod 9. 
Príloha č. 1 je upravená podľa aktuálnych informácií Ministerstva školstva SR 
a Ministerstva financií SR o výške normatívu na jedného žiaka. 

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 25.03.2017. 

Ing. Miroslav Bielka 
starosta obce 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Krasňany 20.02.2017. 
Návrh VZN zvesený dňa 09.03.2017. 
VZN vyvesené na úradnej tabuli dňa 10.03.2017. 
VZN zvesené z úradnej tabule dňa 25.03.2017. 



00 00 

^J r") 

ZS + M
S SPO

L
U

 
M

aterská škola 
ZS SPO

L
U

 

Záujm
ové vzdelávanie 

detí+správa šk.objektov 

Školský klub detí 
ŠJ - potenciálni stravníci 

N 
0)< 

Q) 

Škola, školské zariadenie 

CO r\3 Ol r\3 
rvj VI rvj 

O) r\3 Ol 
O l 

O l 
O l x 

I-1 

Počet žiakov k 15.9.2016 zo štát. výkazu Škol. MŠ SR 40-01 

27,30 

2,60 

1,60 
1,80 x 

M 
Koeficient z prílohy č. 3 k nar. vlády SR č. 668/2004 v z. n. p. 

1 420 00 00 
co co x 

3=1*2 Prepočítaný počet žiakov 

159 948,36 
111 995,40 

47 952,96 
33 204,27 

6 940,56 
7 808,13 x 

4=3*H
 

Predpokladaný finančný objem, ktorý obec dostane v roku 2017 v Eur 

2 153,76 x 

204,96 

126,19 
141,97 x 

5=4/1 

Očakávaná dotácia na žiaka ("normatív") v roku 2017 v Eur 

K) 
Ol oo 
VI O) x 

204,96 

126,19 
141,97 x 

6=5*9/100 Dotácia na žiaka ("normatív") pre rok 2017 určená vo VZN 

Ol r\3 
rvj VI rvj 

O) N3 Ol 
O l 

O l 
O l x Počet žiakov k 15.9.2016 zo štát. výkazu Škol. MŠ SR 40-01 

159 948,36 
111 995,40 
47 952,96 
33 204,27 

6 940,56 
7 808,13 x 

8=7*6 

Objem finančných prostriedkov na rok 2017 v Eur - dotácia na všetkých 
žiakov 

100,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

100,00%
 

100,00%
 x 

io 

Percento normatívu určeného obcou pre školské zariadenia vo vzn 

X -O II z, 
ä 5" 
oo ai 
vi o, 


