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o určení  výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa 

materskej školy, žiaka školy a školského zariadenia zriadených na území 

obce pre rok 2023  
  

  

  

   

  

Návrh všeobecne záväzného nariadenia  

Vyvesený na úradnej tabuli dňa:  25.11. 2022 

Zverejnený na webovom sídle obce a na elektronickej tabuli 

obce dňa:  
25.11. 2022 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:  25.11. 2022 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:  05. 12. 2022 

Pripomienky je možné zasielať:  

Písomne na adresu:  Obecný úrad, Hlavná ulica 60/37, 013 13 Kunerad  

Elektronicky na adresu:  ou@obeckunerad.sk  

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:   

Schválenie všeobecne záväzného nariadenia  

na rokovaní Obecného zastupiteľstve dňa:  12.12.2022 

schválené uznesením číslo:  02/15/2022 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:  14.12.2022 

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom:  01.01.2022  



Obec Kunerad podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, v zmysle § 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 a v zmysle § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov v y d á v a   

  
  

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kunerad č. 6/2022  
 

určení  výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa 

materskej školy, žiaka školy a školského zariadenia zriadených na území 

obce pre rok 2023 

  

  

Článok 1  

Úvodné ustanovenia  

  

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je určiť podrobnosti 

financovania materskej školy a školských zariadení (školského klubu detí, centra voľného 

času a školskej jedálne), ktorých zriaďovateľom je Obec Kunerad (ďalej len „obec“).  

  

Článok 2  

Podrobnosti financovania  

  

1. Obec rozpísala finančné prostriedky poukázané podľa zákona č. 564/2004 Z.z.                                      

o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre materskú školu a školské zariadenia, 

ktorých zriaďovateľom je Obec Kunerad v prílohe č. 1.  

  

Článok 3  

Výška a účel dotácie  

  

1. Finančné prostriedky na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy materskej školy      

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená údajom z výkazu Škol 40-01 o počte žiakov 

základných umeleckých škôl, detí materských škôl a školských zariadení a poslucháčov 

jazykových škôl v územnej pôsobnosti obce k 15. 9.2022. 

2. Finančné prostriedky podľa článku 2 je oprávnená obec použiť na úhradu mzdových                      

a prevádzkových nákladov materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce.  

Pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.   

  

Článok 4  

Termín a spôsob poskytovania dotácie  

  

1. Obec Kunerad poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku pre materskú školu, 

školský klub detí, centrum voľného času a zariadenie školského stravovania na území obce 

priamou úhradou mzdových a prevádzkových nákladov zariadenia. 



Článok 5  

Kontrola použitia dotácie  

  

1. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa 

tohto VZN vykonáva obec a ostatné oprávnené orgány.  

  

Článok 6  

Spoločné a záverečné ustanovenia  

  

1. Toto VZN č. 6/2022 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Kunerad uznesením 

číslo 02/15/2022 zo dňa 12.12.2022 . 

2. Toto VZN nadobúda účinnosť od 01.01.2023. 

3. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kunerad                     

č.7/2021 o určení výšky dotácie na mzdové a prevádzkové náklady na dieťa materskej 

školy, žiaka školského klubu detí a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Kunerad, schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Kunerad č. 29/383/2021 zo 

dňa 15. 12. 2021.   

  

 

  

  

  

Miroslav Kudela 

 starosta obce  

                                                              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  



Príloha č. 1   
  

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2022 o určení  výšky finančných prostriedkov na mzdy a 
prevádzku na dieťa materskej školy, žiaka školy a školského zariadenia zriadených na území obce pre 

rok 2023 
   

 

  

Priemerná výška ročnej dotácie na rok 2023 na mzdy a prevádzku na dieťa materskej 

školy a žiaka školy a školského zariadenia zriadených na území obce Kunerad  

  

Výkonový ukazovateľ  

Ročná výška dotácie 

na mzdy a prevádzku  

na dieťa/žiaka v EUR 

Dieťa materskej školy (vrátane 

stravovania) 
4 307,69 EUR  

Žiak školského klubu detí 630,44 EUR  

Potenciálny stravník - žiak 

základnej školy  
476,12 EUR  

Dotácia na žiaka ZŠ v CVČ  85,45 EUR  

  

  

  


