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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 

č.1/2013 
 

o financovaní základných  škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú 

zriadené na území obce Kľušov. 

 

Obec  Kľušov  v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 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 Obce  Kľušov  (ďalej len VZN) o financovaní základných  

škôl, materských škôl, školských zariadení, ktoré sú zriadené na území Obce  Kľušov.  

 

 

§ 1 

Predmet úpravy 

 

VZN o financovaní základných škôl, materských škôl,  školských zariadení,  ktoré sú zriadené 

na území obce Kľušov upravuje: 

a) podrobnosti financovania materských škôl a školských zariadení, 

b) lehotu na predloženie údajov, 

c) výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku, 

d) deň v mesiaci, do ktorého sa poskytnú finančné prostriedky. 

 

 

§ 2 

Podrobnosti financovania 

materských škôl a školských zariadení  

 

1. Finančné prostriedky sú účelovo poskytované na mzdy a prevádzku na dieťa materskej 

školy,  školského klubu detí a zariadenia školského stravovania (ďalej len školské zariadenie). 

 

2. Príjemcom finančných prostriedkov podľa tohto VZN je  ZŠ s MŠ Kľušov. 

 

 

§ 3 

Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku 

 

1. Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku  školy a  školských zariadení v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kľušov  podľa kategórií na kalendárny rok 2021 je nasledovná: 

a) deti materskej školy        35 000 € 

b) deti školského klubu detí       13 000 € 

c) školská jedáleň        12 000 € 

 

2. Finančné prostriedky pre zariadenia školského stravovania sa prideľujú na potenciálneho 

stravníka podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka. 



 

3. Finančné prostriedky pre zariadenia školského stravovania pri materských školách 

sú zahrnuté vo finančných prostriedkoch na mzdy a prevádzku pre materskú školu. 

 

4. Finančné prostriedky pre školský klub detí sa prideľujú podľa stavu k 15. septembru 

predchádzajúceho kalendárneho roka na počet žiakov základnej školy. 

 

 

§ 4 

Deň v mesiaci, do ktorého sa poskytnú finančné prostriedky 

Obec Kľušov  poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku príjemcom finančných 

prostriedkov uvedených v § 2 ods. 2 tohto VZN mesačne  na kalendárny mesiac do 25.dňa 

príslušného mesiaca vo výške 1/12. 

 

 

§ 5 

Záverečné ustanovenie 

 

1. VZN č. 1 /2013 o financovaní základných  škôl, materských škôl, školských            

zariadení, ktoré sú zriadené na území Obce Kľušov schválilo obecné zastupiteľstvo na 
svojom zasadnutí dňa 21.6.2013  uznesením č. 186/2013. 

2. Toto VZN nadobúda platnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom v Kľušove a 
účinnosť pätnástym dňom jeho vyhlásenia.  

 

                                   

 

                                                                     Jozef Valko, starosta Obce Kľušov 


