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Obec Ladce  v súlade s § 6 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších  predpisov a § 6 ods. 2 a ods. 12 písm. c) zák. č.   596/2003  Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, Nariadenia vlády SR č. 415/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 

SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení 

neskorších predpisov, § 19 zák. 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 a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na vydaní tohto Všeobecne 

záväzného nariadenia, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy 

na dieťa materskej školy a školského zariadenia (ďalej len VZN) 

Článok 1 

Predmet úpravy 
  

1. VZN určuje výšku finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 

školy a školského zariadenia zaradeného  na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR  do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR. 

2. VZN  upravuje: 

o podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení, 

o lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých sa budú financovať  materské školy a 

školské zariadenia okrem údajov podľa osobitného predpisu,
1)

 

o výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku, 

o deň v mesiaci, do ktorého sa poskytnú finančné prostriedky, 

o spôsob zúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku, 

o vykonanie kontroly použitia finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku. 

Článok 2 

Príjemca finančných prostriedkov 

1. Príjemcom finančných prostriedkov podľa tohto VZN sú: 

o školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Obce Ladce, 

o zriaďovateľ súkromnej alebo cirkevnej školy alebo školského zariadenia 

a zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti 

Obce Ladce, ktorí o finančné prostriedky požiadajú, a ktorí na základe rozhodnutia 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR majú zaradené školské 

zariadenie do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR. 

2. Príjemcom finančných prostriedkov podľa tohto VZN sú: 

2.1.    materská škola vrátane školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ladce 

o Materská škola, Hviezdoslavova 2,  018 63  Ladce. 

2.2.    školské  zariadenia  –  školská  jedáleň   pri  ZŠ  a školský   klub   detí   pri   ZŠ   v    

    zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ladce 

o  Školská jedáleň pri ZŠ, Vážska 399, 018 63  Ladce, 

o  Školský klub detí pri ZŠ,  Vážska 399, 018 63 Ladce, 

2.3.     zriaďovateľ  súkromnej základnej umeleckej školy  so sídlom Vážska 399,  018 63  

     Ladce, ak o dotáciu požiada 

o  p. Miroslav Muntág, Pod hájom 1088/53, 018 41 Dubnica nad Váhom, 



2.4     zriaďovateľ   súkromnej   alebo   cirkevnej   školy   alebo  školského   zariadenia   a  

          zriaďovateľ  školy  alebo   školského zariadenia mimo  zriaďovateľskej  pôsobnosti  

          Obce Ladce,  ktorí o dotáciu požiadajú. 

Článok 3 

Podrobnosti financovania  materskej školy a školských zariadení 

 

1. Objem finančných prostriedkov v rozpočte Obce Ladce sa na materskú školu a školské 

zariadenia rozpisuje podľa počtu detí a žiakov k 15. septembru začínajúceho 

školského roka, na základe štatistického zisťovania Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky. 

2. Obec financuje náklady: 

o na deti MŠ podľa počtu prijatých detí do MŠ podľa stavu k 15. septembru 

začínajúceho školského roka, 

o na deti školského klubu detí pri ZŠ podľa počtu všetkých žiakov navštevujúcich 

školský klub detí pri ZŠ podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského 

roka, 

o na stravovanie žiakov základnej školy podľa počtu všetkých žiakov základnej 

školy podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka, 

o na žiakov súkromnej ZUŠ podľa počtu prijatých žiakov k 15. septembru 

začínajúceho školského roka, 

o na dieťa od 5 rokov do 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce Ladce 

navštevujúce CVČ zriadené na území iných obcí Trenčianskeho kraja. 

 

Článok 4 

       Lehota na predloženie údajov, na základe ktorých sa budú financovať školy a 

školské zariadenia 

 

1. Riaditeľ MŠ predloží údaje o počte detí MŠ najneskôr do 30.09. kalendárneho roka, 

ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa majú finančné prostriedky 

poskytnúť. 

2. Riaditeľ ZŠ zriadenej obcou, ktorej súčasťou je školská jedáleň a školský klub detí, 

predloží údaje o počte detí navštevujúcich ŠKD pri ZŠ najneskôr do 30.09. 

kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa majú finančné 

prostriedky poskytnúť. 

3. Zriaďovateľ súkromnej ZUŠ predloží údaje o počte žiakov navštevujúcich ZUŠ 

najneskôr do 30.09. kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý 

sa majú finančné prostriedky poskytnúť. 

4. Zriaďovateľ CVČ mimo územia obce Ladce predloží údaje o počte detí od 5 rokov do 

15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce Ladce navštevujúce CVČ najneskôr 

do 31.10. kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa majú 

finančné prostriedky poskytnúť. 

 

Článok 5 

Výška, účel a deň poskytnutia finančných prostriedkov 
  

1. Obec Ladce určuje výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa 

a žiaka na príslušný kalendárny rok v prílohe č.1 tohto VZN. 



2. Ročná výška finančných prostriedkov poskytnutá pre materskú školu alebo školské 

zariadenia sa určí ako súčin počtu detí a žiakov, vymedzených v čl. 3 ods. 2 tohto 

VZN a výšky dotácie na jedno dieťa a žiaka určených v prílohe č.1 tohto VZN. 

3. Obec Ladce určuje, že finančné prostriedky podľa tohto VZN poskytne školským 

zariadeniam podľa bodu 2.2. a 2.3. najneskôr do 28. dňa príslušného mesiaca na účet 

prijímateľa, ak tento splnil všetky podmienky určené týmto VZN. 

4. Obec Ladce určuje, že poskytne finančné prostriedky nasledovne: 

4.1.     jednorazovo, ak je výška ročného finančného príspevku do sumy 2 000,00 €, 

4.2.     v  štvrťročných splátkach vždy  v 1. mesiaci  príslušného štvrťroka,  ak je výška   

           ročného finančného príspevku od 2 000,00 € do 10 000,00 €, 

4.3.     mesačne vo výške zhruba 1/12 ročného príspevku, ak je tento nad 10 000,00 €. 

5. Prijímateľ finančných prostriedkov je oprávnený použiť tieto len na mzdy 

zamestnancov a prevádzku materskej školy a školských zariadení a pri jej použití musí 

zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia. Zároveň zabezpečí vedenie 

účtovnej evidencie o poskytnutých finančných prostriedkoch ako i o následnom 

čerpaní v súlade so zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov. 

6. V prípade, že poskytnuté finančné prostriedky prijímateľ nevyčerpá do 31.12. 

príslušného kalendárneho roka, je povinný nevyčerpanú časť finančných prostriedkov 

vrátiť na účet Obce Ladce najneskôr do 15.01. nasledujúceho kalendárneho roka. 

7. Poukazované finančné prostriedky podliehajú povinnému zúčtovaniu s rozpočtom 

Obce Ladce nasledovne: 

o pri poskytnutí finančných prostriedkov podľa bodu 4.1. a  4.2. jedenkrát ročne, 

a to najneskôr do 15.12. príslušného kalendárneho roka, 

o pri poskytnutí finančných prostriedkov podľa bodu 4.3. štvrťročne, a to 

najneskôr do posledného dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po 

ukončení príslušného štvrťroku.  

8. Ak prijímateľ finančných prostriedkov ukončí svoju činnosť v priebehu kalendárneho 

roka, je povinný zúčtovať poskytnuté finančné prostriedky najneskôr v lehote 30 dní 

od ukončenia činnosti a v tomto termíne aj odviesť nevyčerpané finančné prostriedky 

na účet Obce Ladce. 

9. Nad rámec normatívnych finančných prostriedkov poskytuje zriaďovateľ školám 

a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti nenormatívne finančné 

prostriedky určené na uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle § 6 

ods. 13 a 14 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

v znení neskorších predpisov, ktoré nemajú vplyv na výšku finančných prostriedkov  

na žiaka a rok pre iných zriaďovateľov. 

10. Výšku finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia schvaľuje a mení v 

priebehu kalendárneho roka Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch formou dodatkov 

k tomuto VZN. V prípade nepriaznivej finančnej situácie (napr. poklesu podielových 

daní) vykoná Obec Ladce zmenu rozpočtu formou rozpočtového opatrenia podľa § 14, 

ods. 2 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

11. Obec oznámi príjemcom finančných prostriedkov podľa tohto VZN výšku finančných 

prostriedkov na kalendárny rok najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho 

roka.  

  

 

  

 



Článok 6 

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov 
  

1. Poskytovateľom finančných prostriedkov je Obec Ladce. 

2. Finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti 

Obce Ladce sa poskytujú na základe žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov. 

3. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov obsahuje tieto náležitosti: 

o písomná forma, 

o doručenie  Obci Ladce  do 31.10. predchádzajúceho  roku,  na  ktorý sa žiadosť    

         o finančné prostriedky vzťahuje, 

o názov a sídlo zriaďovateľa, identifikačné údaje, bankové spojenie, 

o názov  a sídlo školy  a školského zariadenia,  pre ktoré  sú finančné prostriedky  

         určené, 

o počty a zoznam žiakov, na ktorých sa finančné prostriedky žiadajú, a to meno a  

         priezvisko žiaka,  dátum narodenia,  adresa trvalého  pobytu,  druh záujmového  

         útvaru, 

o čestné vyhlásenie, že všetky údaje uvedené v žiadosti o poskytnutie finančných  

         prostriedkov a v jej prílohách sú pravdivé a správne. 

4. Nesprávne, nepravdivo a neúplne vyplnená žiadosť je považovaná za neplatnú. 

5. Uvedenie nesprávnych, nepravdivých a neúplných údajov v žiadosti o dotáciu a jej 

povinných prílohách je považované za porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých sú 

verejné prostriedky prideľované. 

6. Zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia, ktorý žiada Obec Ladce o poskytnutie 

finančných prostriedkov, je povinný okrem údajov uvedených v ods. 3 doložiť 

v prípade ak predkladá žiadosť prvýkrát aj nasledovné doklady: 

o kópiu   rozhodnutia  o  zaradení  školy  a  školského  zariadenia  do  siete  škôl    a  

     školských   zariadení  vydanú  Ministerstvom  školstva,  vedy, výskumu  a  športu     

     Slovenskej republiky, 

o kópiu   zriaďovacej  listiny  o  riadení  školy    a   školského   zariadenia     vydanú  

     zriaďovateľom, 

o kópiu  potvrdenia  o  pridelení  IČO vydanú  Štatistickým  úradom  pre  právnickú   

     osobu,  resp.  rodné  číslo  fyzickej  osoby   (štatutárneho zástupcu)  po písomnom  

     súhlase  so  spracovaním   osobných  údajov  v  zmysle  zákona   č. 428/2002 Z.z.  

     o ochrane osobných údajov, 

o kópiu    zmluvy  o zriadení  bankového   účtu   zriaďovateľa   školy   a   školského   

     zariadenia, 

o kópie dokladov preukazujúce status právnickej osoby (napr. štatút, stanovy), 

o kontaktnú osobu,  ktorá  je  oprávnená konať  v mene  zriaďovateľa a uvedenie jej  

      kontaktných údajov (meno, číslo telefónu, fax, e-mail a pod.). 

7. Zriaďovateľovi školy a školského zariadenia, ktorý požiadal o finančné prostriedky po 

prvýkrát a splnil všetky podmienky stanovené  VZN, poskytne tieto finančné 

prostriedky Obec Ladce od januára nasledujúceho kalendárneho roka. 

8. Zriaďovateľ školy a školského zariadenia je povinný v priebehu roka bezodkladne 

písomne oznámiť poskytovateľovi finančných prostriedkov všetky zmeny v údajoch 

(najmä: zmenu identifikačných údajov, ukončenie činnosti). 

9. Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov uzatvára obec s prijímateľom 

finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia, ktorých nie je zriaďovateľom. 

10. Podmienkou na poskytnutie finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ladce na príslušný rok je predloženie 

kvalifikovaného návrhu rozpočtu najneskôr do 31.10. predchádzajúceho roku.  



Článok 7 

Kontrola použitia finančných prostriedkov 
  

1. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými 

podľa tohto VZN vykonáva Obec Ladce. 

2. Prijímateľ finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia 

je povinný predložiť všetky doklady preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné 

vynaloženie pridelených finančných prostriedkov poskytovateľovi. 

3. Pre účely kontroly je príjemca finančných prostriedkov povinný umožniť 

poskytovateľovi finančných prostriedkov  vstup do objektov, ktoré súvisia s 

predmetom kontroly a povinný predložiť požadované doklady, informácie a 

vysvetlenia súvisiace s vykonávanou kontrolou. 

   

Článok 8 

Spoločné a zrušovacie ustanovenia 
   

1. Na ustanovenie súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území Obce Ladce, 

neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne 

predpisy. 

2. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 1/2018. 

   

Článok 9 

Záverečné  ustanovenia 
   

1. Návrh VZN č. 2/2019 bol zverejnený na úradnej tabuli v obci a na internetovej stránke 

obce na dobu 15 dní dňa 22.02.2019. 

2. VZN č. 2/2019 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch dňa 14.03.2019 uznesením 

č.   /2019 

3. Schválené VZN č. 2/2019  bolo vyvesené na úradnej tabuli v obci a na internetovej 

stránke obce na dobu 15 dní dňa 15.03.2019 

4. VZN č. 2/2019 nadobúda účinnosť dňa 01.04.2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Ing. Jaroslav Koyš 

              starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 
1) §7a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č.      

325/2012 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 



 

Príloha č. 1 k VZN č. 2/2019 

Výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na kalendárny rok 2018 

 

 

 

a) Na jedno dieťa materskej školy vo výške   2 560,940 € 

b) Na jedného žiaka školského klubu detí       562,680 € 

c) Na jedného potenciálneho stravníka školskej jedálne     168,804 € 

d) Na správu školského zariadenia podľa počtu detí     140,670 € 

e) Na jedného žiaka súkromnej ZUŠ v individuálnej forme 1 237,152 € 

f) Na jedného žiaka súkromnej ZUŠ v skupinovej forme      403,968 € 

g) Na jedno dieťa, žiaka CVČ mimo obce Ladce      103,158 € 

 

 

 

Z hore uvedenej výšky dotácie sa bude vychádzať aj pri tvorbe rozpočtu na nasledujúci 

kalendárny rok, pokiaľ nebude ešte známa očakávaná finančná hodnota jednotkového 

koeficientu pre obce súvisiaca s financovaním školských zariadení. Po zverejnení očakávanej 

finančnej hodnoty jednotkového koeficientu bude dotácia prepočítaná a upravená 

rozpočtovým opatrením obce. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


