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Obecné zastupiteľstvo v Matiašovciach podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a podľa § 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 

 
vydáva 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
 

číslo 15/2022 
 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 
a školských zariadení zriadených na území obce Matiašovce 

 
 

§ 1  

Predmet úpravy 
 

Toto všeobecne záväzne nariadenie obce (ďalej len „nariadenie“) určuje: 
a) podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení, 
b) lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude obec financovať materskú školu a školské 

zariadenia, 
c) výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a 

školského zariadenia (školského klubu detí a zariadenia školského stravovania) pre kalendárny 
rok 2022, 

d) deň v mesiaci, do ktorého obec poskytne finančné prostriedky. 
 

§ 2  

Poskytovateľ a príjemca dotácie 
 
(1) Poskytovateľom dotácie je obec Matiašovce. Finančné prostriedky na dotáciu na prevádzku a 
mzdy sa obci Matiašovce poukazujú podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane 
z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o 
rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. 
 
(2) Príjemca dotácie je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť len na prevádzku a mzdy 
školy a školského zariadenia, pre ktoré boli určené. Príjemca dotácie použité finančné prostriedky 
vynakladá hospodárne, efektívne, účinne a účelne. 
 

§ 3  

Výška poskytnutej dotácie a lehota na jej poskytnutie 
 
(1) Výška dotácie na prevádzku a mzdy na jedno dieťa alebo jedného žiaka na kalendárny rok je 
uvedená v Prílohe č. 1 tohto nariadenia. 
 
(2) Podkladom na stanovenie výšky dotácie na kalendárny rok je počet žiakov školy a školského 
zariadenia vždy k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka podľa predloženého výkazu 
Škol (MŠVVŠ SR) 40-01. Pre zariadenie školského stravovania pri materskej škole sú finančné 
prostriedky zahrnuté vo finančných prostriedkoch na mzdy a prevádzku pre materskú školu. 
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(3) Celková ročná výška dotácie pre školu alebo školské zariadenie sa určí ako súčin počtu detí alebo 
žiakov vykázaných školou alebo školským zariadením v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 a 
ročnej výšky dotácie na prevádzku a mzdy na jedno dieťa alebo žiaka podľa Prílohy č. 1 tohto 
nariadenia. 
 
(4) Za správnosť údajov uvedených v štatistických výkazoch zodpovedá štatutárny zástupca školy a 
školského zariadenia. 
 
(5) Obec poskytne príjemcovi dotáciu mesačne najneskôr do 25. dňa príslušného mesiaca (vo výške 
jednej dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok). Dotácia bude vedená na účte obce a bude 
priebežne mesačne čerpaná v jednej dvanástine z dotácie na príslušný kalendárny rok. 
 
(6) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je príjemca 
povinný nevyčerpanú dotáciu vrátiť späť na účet obce najneskôr do 31.12. príslušného kalendárneho 
roku. 
 

§ 4  

Zúčtovanie a kontrola použitia dotácie 
 
(1) Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tohto 
nariadenia vykonáva obec Matiašovce a ostatné oprávnené orgány. 
 
(2) Príjemca dotácie na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia je povinný predložiť všetky 
doklady preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné a účinné vynaloženie pridelených finančných 
prostriedkov. 
 

§ 5  

Záverečné ustanovenia 
 
(1) Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Matiašovciach dňa 15.12.2022. 
 
(2) Toto nariadenie ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Matiašovce č. 11/2022 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce 
Matiašovce, schválené dňa 15.06.2022. 
 
(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2023. 
 
 
 
 
 
 
 ........................................... 
 Mgr. Marián Štefaňák, v. r. 
 starosta 
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Príloha č. 1 
 

Minimálna výška ročnej dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a 
dieťa školského zariadenia zriadeného na území obce Matiašovce 

 
 

Škola / školské zariadenie 
Výška ročnej dotácie na 

dieťa/žiaka 
(€) 

Materská škola 2 900,00 

Školský klub detí pri ZŠ 650,00 

Potenciálny stravník – žiak ZŠ 200,00 
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