
 

 
 

 

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 1/2020 

o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej  

školy a školských  zariadení zriadených na území obce Zborov 

 

 

 

OBEC ZBOROV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Schválené uznesením č. A XVIII.1/2020 na XVIII. Zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Zborove 

konanom dňa 10.12.2020.  



Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 1/2020 

o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej  

školy a školských  zariadení zriadených na území obce Zborov 

 

Obec Zborov podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, § 6 ods. 12 písm. d) zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v znení neskorších predpisov a na základe  zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných 

škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov 

 

vydáva 

 

toto všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Zborov. 

 

Čl. 1 

Predmet úpravy 

    

Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje  pre materskú školu a školské zariadenia, ktoré sú 

zriadené na území obce 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: 

- podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení, 

- lehotu na predloženie údajov, 

- výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku, 

- deň v mesiaci, do ktorého sa poskytnú finančné prostriedky. 

 

Čl. 2 

Príjemca finančných prostriedkov 

 

Príjemcom finančných prostriedkov podľa tohto nariadenia je rozpočtová organizácia 

s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zborov – Spojená škola Zborov 

pre jej organizačné zložky: 

- materskú školu 

- školský klub detí 

- školskú jedáleň 

- centrum voľného času 

- základnú umeleckú školu 

 

 

 



Čl. 3 

Spôsob financovania 

1.)  Materská škola (MŠ) 

a) Obec  financuje náklady na deti materskej školy podľa počtu detí prijatých do MŠ podľa 

stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý Spojená škola vykázala  

v štatistickom výkaze Škol MŠVVaŠ SR 40-01, 

b) Ročná výška finančných prostriedkov na dieťa MŠ  je  2 450,00 EUR. 

 

2.) Školský klub detí   (ŠKD) 

 

a) Obec  financuje náklady na deti ŠKD podľa počtu detí prihlásených do ŠKD  podľa stavu 

k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý Spojená škola vykázala  

v štatistickom výkaze Škol MŠVVaŠ SR 40-01, 

b) Ročná výška finančných prostriedkov na dieťa   je  1 105,00 EUR. 

 

3.)  Školská jedáleň (ŠJ) 

 

a) Obec  financuje náklady na  stravovanie žiakov Spojenej školy podľa počtu žiakov do 15 

rokov veku podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý Spojená 

škola vykázala  v štatistickom výkaze Škol MŠVVaŠ SR 40-01. 

Obec financuje aj náklady na stravovanie  žiakov Špeciálnej základnej školy v Zborove 

v zriaďovateľskej  pôsobnosti Okresného úradu Prešov, odboru školstva podľa počtu všetkých 

žiakov  Špeciálnej základnej školy podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho 

kalendárneho roka, ktorý Spojená škola vykázala  v štatistickom výkaze Škol MŠVVaŠ SR 

40-01 ako potencionálnych stravníkov. 

b) Ročná výška finančných prostriedkov na stravovanie potencionálneho stravníka je 162,20 

EUR. 

 

4.)   Centrum voľného času (CVČ) 

 

a) Obec  financuje náklady na deti v CVČ podľa počtu detí  vo veku od 5-15 rokov a ďalších 

účastníkov záujmových útvarov vo veku od 15-30 rokov s trvalým pobytom na území obce 

prijatých do CVČ podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka 

rozhodnutím  riaditeľa školy. 

 

b) Ročná výška finančných prostriedkov  

    - na dieťa MŠ, žiaka základnej školy a strednej školy v CVČ je ................    6,01 EUR, 

    - na zárobkovo činnú osobu v CVČ je .........................................................   0,00 EUR, 

    - na osobu bez príjmov v CVČ je ................................................................    5,00 EUR. 

 

c) Riaditeľ Spojenej školy predloží obci najneskôr do 31. októbra bežného roka pre  

nasledujúci  rozpočtový rok údaje o počte: 

     - detí v CVČ z materskej, základnej a strednej školy, 

     - zárobkovo činných osôb v CVČ, 

     - osôb bez príjmu v CVČ. 



5.)  Základná umelecká škola  (ZUŠ) 

 

a) Obec financuje náklady na deti a žiakov v základnej umeleckej škole podľa počtu detí vo 

veku od 5 -16 rokov podľa stavu k 15. septembru  predchádzajúceho kalendárneho roka , 

ktorý Spojená škola Zborov vykáže v štatistickom výkaze Škol MŠVVaŠ SR 40-01. 

Ročná výška finančných prostriedkov na žiaka  základnej umeleckej školy v členení: 

  - individuálna forma štúdia ............................................................... 145,00 EUR, 

- skupinová forma štúdia ................................................................... 394,58 EUR. 

b) Riaditeľ Spojenej školy predloží obci najneskôr do 30. septembra údaje o počte  

prihlásených detí, resp. žiakov do základnej umeleckej školy 

 

6.) Obec Zborov poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku príjemcom finančných 

prostriedkov uvedených v Čl.2 tohto nariadenia mesačne  vo výške jednej dvanástiny 

z finančných prostriedkov určených na príslušný kalendárny rok najneskôr do 28. dňa  

príslušného mesiaca. 

 

7.) Obec Zborov oznámi Spojenej škole výšku finančných prostriedkov na kalendárny rok 

najneskôr do 31. januára príslušného roka. 

 

Čl. 4 

Zúčtovanie finančných prostriedkov 

 

Prijímateľ finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku je  povinný  zúčtovať finančné 

prostriedky s obcou  do 31. decembra príslušného kalendárneho roka. V prípade, že finančné 

prostriedky nebudú vyčerpané do 31. decembra aktuálneho kalendárneho roka, je prijímateľ 

finančných prostriedkov povinný nevyčerpané finančné prostriedky vrátiť na účet obce do 

10.01. nasledujúceho roka. 

 

Čl. 5 

Kontrola použitia finančných prostriedkov 

 

Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN môžu vykonávať: 

a) hlavný kontrolór obce Zborov, 

b) obecné zastupiteľstvo obce Zborov,  

c) poverení zamestnanci Obecného úradu v Zborove.  

 

Prijímateľ finančných prostriedkov  je povinný predložiť ku kontrole všetky doklady 

preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné a účinné vynaloženie pridelených finančných 

prostriedkov. 

 

Prijímateľ finančných prostriedkov je povinný predložiť zriaďovateľovi vyúčtovanie 

poskytnutých finančných prostriedkov vždy polročne podľa typu školy resp. školského 

zariadenia v členení položka 610, 620, 630 a 640 podľa stavu v účtovníctve  a to najneskôr do 



31 dní po uplynutí príslušného kalendárneho polroka, t. j. prvý polrok kalendárneho roka do 

31.07., druhý polrok kalendárneho roka do 31.01. nasledujúceho kalendárneho roka.  

 

Čl. 6 

Záverečné ustanovenie 

 

1) Súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia je Príloha č. 1., ktorú tvorí Sumarizácia 

finančných prostriedkov na rok 2021 na mzdy a prevádzku. 

2) Toto nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2020 uznesením 

č. A XVIII.1/2020. 

3) Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia končí účinnosť Všeobecne záväzného nariadenia 

obce Zborov č. 5/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Zborov schválené uznesením 

č. A XVI.4/2019 zo dňa 13.12.2019 na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Zborove. 

4) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2021.  

 

 

V Zborove 10.12.2020 

 

 

               v. r.  

 

                                                                             Mgr. Ján Šurkala, PhD., 

                                                                                     starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBEC ZBOROV 

 

PRÍLOHA  č. 1 

 k Všeobecne záväznému nariadeniu  

č. 1/2020 

o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej 

školy 

a školských zariadení zriadených na území obce Zborov na rok 2021 

 

Sumarizácia  finančných prostriedkov  na rok  2021  na mzdy a prevádzku  

 

Organizačná zložka: Počet detí (Škol MŠ 

SR 40 01-výkaz) 

Finančné prostriedky 

na  dieťa v € 

Ročné finančné 

prostriedky v € 

zaokrúhlené na celé € 

Materská škola 86 2 450,00 210 700,00 

Školský klub detí 29 1 105,00 32 045,00 

Školská jedáleň 541 162,20 87 750,00 

Centrum voľného času  352 6,01 2 116,00 

ZUŠ – individuálna 

forma štúdia 

ZUŠ – skupinová 

forma štúdia 

55 

 

185 

1 145,00 

 

394,58 

62 975,00 

 

72 997,00 

 

Výška finančných prostriedkov  na rok 2020  pre Spojenú školu          

s p o l u: 

468 583,00 

 

 1/12 :   39 048,00 €   /január 2021: 39 055,00/  

Táto Príloha k VZN nadobúda účinnosť 01.01.2021 

                                                                                                       Mgr.  Ján  Šurkala, PhD. 

                                                                                                              starosta obce 

 

 

 



Návrh VZN Obce Zborov zverejnený na pripomienkovanie dňa 25.11.2020 

Zvesený dňa: 10.12.2020 

Vyhlásenie tohto VZN obce bolo vykonané vyvesením na úradnej tabuli obce dňa 10.12.2020  

VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2020 uznesením č. A XVIII.1/2020 

a účinnosť nadobúda dňa 01.01.2021. 

 


