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Obec Jarok podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov; podľa ust. § 6 ods. 2 a ods. 12 písm. d) 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; v súlade s § 19 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 7 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
VYDÁVA
Všeobecne záväzné nariadenie číslo 3/2020
o určení finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka materskej školy
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Jarok a finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na
území obce v centrách voľného času (ďalej len VZN č. 3/2020)1,2,3

Článok 1
Úvodné ustanovenia

a)
b)
c)
d)

Týmto nariadením je určená výška finančných prostriedkov pre rok 2021 na:4
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy (príloha č. 1)
prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka školských zariadení (príloha č. 1)
prevádzku a mzdy v maximálnej záväznej sume finančných prostriedkov (príloha č. 1)
záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času (príloha č.
2)
Článok 2
Príjemca finančných prostriedkov z rozpočtu obce pre rok 2021

Príjemcom finančných prostriedkov z rozpočtu obce sú:
1) materské školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce: 5
a) Materská škola Jarok
b) Základná škola Jarok:
- Školský klub detí pri základnej škole Jarok
- Zariadenie školského stravovania pri základnej škole Jarok
c) Obec tiež poskytne finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na
území obce v centrách voľného času, v cirkevných centrách voľného času a v súkromných
centrách voľného času na deti do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce – po
predložení potrebných údajov podľa Čl. 3 ods. 2 tohto nariadenia.
_______________________________________________________________________________________________________
1
§ 6 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 (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z.z.“)
2
§ 2 ods. 1 písm. b), § 4, § 4e, § 5, § 6b, § 6c, § 7, § 7a, § 8c zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných
škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
3
podľa § 6 ods. 12 písm. c), d), e), g) zákona č. 596/2003 Z.z.
4podľa § 6 ods. 12 písm. c), ods. 1 písm. d), písm. e), písm. g) zákona 596/2003 Z.z.
5
podľa § 6 ods. 12 písm. c), e), g) zákona č. 596/2003 Z.z.

2

Článok 3
Pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce pre rok 2021 6
1.

2.

3.
4.

5.

Materská škola alebo základná škola za školské zariadenie predloží obci (zriaďovateľovi)
údaje o počtoch detí a žiakov potrebné pre výpočet finančných prostriedkov na dieťa/žiaka
materskej školy a školského zariadenia na nasledujúci kalendárny rok k 15.09. začínajúceho
školského roka. Za správnosť údajov uvedených vo výkaze zodpovedá štatutárny zástupca
materskej školy alebo základnej školy. 7
Zriaďovateľ centra voľného času mimo územia obce Jarok (ďalej len „CVČ“), ktoré
navštevujú deti vo veku do 15 rokov s trvalým pobytom v obci Jarok k získaniu finančných
prostriedkov od obce predloží do 31. januára za 1. polrok a do 30. júna za 2. polrok
kalendárneho roka:
- Písomnú žiadosť o finančné prostriedky opečiatkovanú a podpísanú zriaďovateľom CVČ
- Fotokópiu zriaďovacej listiny CVČ
- Zoznam detí s uvedením mena a priezviska, dátumu narodenia a trvalého bydliska
- Fotokópie dokladov pre všetky deti zo zoznamu – Rozhodnutie riaditeľa CVČ o prijatí
dieťaťa do CVČ a Žiadosť o prijatie za člena CVČ (podpísanú zákonným zástupcom
dieťaťa) s uvedením zaradenia dieťaťa do krúžku a rozsahu hodín za mesiac.
Finančné prostriedky na dieťa s trvalým pobytom v obci Jarok budú poskytnuté iba jednému
CVČ, ktoré dieťa pravidelne navštevuje.
Prijímateľ finančných prostriedkov podľa Čl. 2 ods. 1 a,b a ods. 1c tohto nariadenia ich môže
použiť iba na financovanie bežných výdavkov na mzdy, odvody a prevádzkové výdavky. Pri
ich použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť ich použitia.
V prípade, že celá výška finančných prostriedkov nebude vyčerpaná do 31. decembra
príslušného kalendárneho roka, prijímateľ finančných prostriedkov podľa Čl. 2 ods. 1a,b tohto
nariadenia je povinný nevyčerpanú časť vrátiť späť na účet obce, z ktorého mu boli tieto
finančné prostriedky poukázané a to do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.
Prijímateľ finančných prostriedkov podľa Čl. 2 ods.1c tohto nariadenia je povinný ich
nevyčerpanú časť vrátiť do 7. júla za 1. polrok alebo do 31. decembra za 2. polrok príslušného
kalendárneho roka podľa zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov.

Článok 4
Termín a spôsob poskytovania finančných prostriedkov8
Obec Jarok poskytne príjemcovi podľa Čl. 2 ods. 1 a, b finančné prostriedky mesačne vo výške
1/12 celkovej ročnej výšky finančných prostriedkov do 25. dňa príslušného mesiaca.
Príjemcovi finančných prostriedkov podľa Čl. 2 ods. 1 c (CVČ) budú tieto finančné prostriedky
poskytnuté po predložení potrebných údajov podľa Čl. 3 ods. 2 v prípade splnenia všetkých
náležitostí a to na základe zmluvy uzavretej medzi obcou a zriaďovateľom CVČ.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. VZN č. 3/2020 nadobúda platnosť dňom 10. 12. 2020 a účinnosť od 01.01.2021 do 31.12.2021.
2. Dňom nadobudnutia účinnosti VZN č. 3/2020 sa ruší účinnosť VZN č. 6/2019 o určení
finančných prostriedkoch na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka materskej školy a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jarok.

Stanislav Sťahel v. r.
starosta obce

_______________________________________________________________________________________________________
6
podľa § 6 ods. 12 písm. c), d) zákona č. 596/2003 Z.z.
7podľa § 7a zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, § 2 zákona č. 564/2004
Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
8 podľa § 6 ods. 12 písm. g) zákona č. 596/2003 Z.z.

Príloha č. 1

Finančné prostriedky na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka materskej školy a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jarok pre rok 2021

Názov školy a školského
zariadenia
Materská škola Jarok
Školský klub detí 9 pri ZŠ Jarok
Zariadenie školského stravovania 10
pri ZŠ Jarok na žiaka ZŠ/na dieťa MŠ

Finančné prostriedky
na dieťa/žiaka/rok 2021
2.310,20 EUR
583,97 EUR
466,20 EUR

Maximálne a záväzné
finančné prostriedky
celkovo na rok 2021
143.232,40 EUR
36.790,00 EUR
73.194,00 EUR

_____________________________________________________________________________
9

§ 113 písm. b), § 116 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z.z.“)
10
§ 137 písm. b), § 139 - § 141 zákona č. 245/2008 Z.z.

Príloha č. 2

Finančné prostriedky
na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času pre rok
2021

Kategória zariadenia
Centrum voľného času

Finančné prostriedky na
dieťa/žiaka/rok 2021
63,00

