
Obec  Fačkov  na  základe  prenesenej  pôsobnosti  štátnej  správy  podľa  článku  71  Ústavy 
Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 2  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  na činnosti  školského klubu detí  

č. 2/2008

Článok 1
Úvodné  ustanovenia

Predmetom  všeobecne  záväzného  nariadenia  je  určenie  výšky  mesačného  príspevku  a 
spôsob  jeho  úhrady  v  školskom  klube  detí  od  zákonného  zástupcu  žiaka  (ďalej  len 
„príspevok“). Príspevok je určený na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti  v školského 
klubu detí.1)

Článok 2
Príspevok na čiastočnú úhradu 

1. Príspevok je určený na zabezpečenie prevádzkových nákladov školského klubu detí, 
vrátane výdavkov na nákup učebných pomôcok a školských potrieb.

2. Príspevok  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  na  činnosti  školského  klubu  detí  uhradí 
zákonný zástupca žiaka mesačne sumou  3,50 € = 105,50 Sk

3. Zriaďovateľ  školského  klubu  detí  môže  rozhodnúť  o znížení  alebo  odpustení 
príspevku   ak  zákonný  zástupca  žiaka  písomne  požiada  o odpustenie  príspevku  a 
predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke 
v hmotnej núdzi.2) alebo príjem rodiny je najviac do výšky životného minima.

4. Termín  a spôsob  platenia  príspevkov  v školskom  klube  detí  určí  zriaďovateľ 
školského zariadenia vnútorným predpisom. 

5. Vnútorný predpis musí byť riadne zverejnený na verejne prístupnom mieste v rámci 
budovy školy / školského zariadenia.   

1) 114 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní.
2)  Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
    neskorších predpisov.



Článok 3
   Záverečné ustanovenie

1. Pri duálnom zobrazení peňažných súm v tomto VZN bol použitý konverzný kurz 
1 € = 30,1260 Sk.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom vo 
Fačkove dňa 8.8.2008 číslo uznesenia 42/2008. 

3. Toto  všeobecne   záväzné  nariadenie nadobúda  účinnosť  15. dňom  vyvesenia 
na úradnej tabuli obce, t.j. 28.8.2008.                                                   

  

 
                                                                                             Anna Bieliková                                
                                                                                            Starostka obce



                Všeobecné záväzné  nariadenie
                                           číslo  5  /2009
 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na 
území obce Fačkov.

     Obecné zastupiteľstvo obce Fačkov vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 
ods.1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 
ods. 2 a ods. 12 písm. d/ zákona číslo 596/2003 Z.Z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 
zákona 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 tomto všeobecne záväznom 
nariadení:

                                                           §  1
                                              Predmet úpravy 
  l./ Všeobecné záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia  dotácie  na 
prevádzku a mzdy na  dieťa materskej školy so sídlom na území obce Fačkov, ktorá je  
na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradená do siete školských zariadení 
Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

                                                           § 2
                                             Príjemca dotácie
Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia sú :
-  materská škola bez právnej subjektivity
- školský klub detí
- školská jedáleň

                                                         § 3
                                            Výška a účel dotácie
1/ Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 
školy je určená v prílohe číslo 1 všeobecne záväzného nariadenia
2/ Výška dotácie na príslušný kalendárny rok ma prevádzku a mzdy na žiaka 
v školskom klube je určená  v prílohe číslo 2 tohto všeobecne záväzného nariadenia.
3/ Výška dotácie na jedného stravníka v kalendárnom roku na prevádzku a mzdy je 
určená v prílohe číslo 3.
4/ Prijímateľ dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných 
a prevádzkových nákladov materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne so 
sídlom na území obce Fačkov a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, 
efektívnosť a účinnosť jej použitia.
5/ V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je 
prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. 
príslušného roka.



                                               § 4
                                      Záverečné ustanovenie
Na ustanoveniach s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, žiaka ŠK 
a stravníka ŠJ so sídlom na území obce Fačkov neupravené týmto všeobecne záväzným 
nariadením sa vzťahujú príslušné právne predpisy.
Toto VZN bolo schválené na zasadnutí OZ dňa 27.11.2009 číslo uznesenia 56/2009

Toto VZN nadobúda účinnosť    dňa 1.1.2010.

                                                                                        Starostka obce
                                                                                       Anna Bieliková

Príloha  číslo 1 

Dotácia na rok 2010 na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy Fačkov 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce činí :

1 100 €   na jedno dieťa    x  21 detí      =    23 100 € ročne

Príloha číslo 2

Dotácia na žiaka v školskom klube detí na kalendárny rok -  na mzdy a prevádzku 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce činí

500 €   na jedného žiaka   x   15 žiakov   =     7 500 € ročne

Príloha číslo 3

Dotácia na jedného stravníka stravujúceho sa v školskej jedálni na prevádzku a mzdy 
na kalendárny rok    činí

390  € x počet stravníkov   36                   =    14 040 €

                     
                                                                      


