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VZN  č.  1/2023 
 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 
školy a školských zariadení so sídlom na území obce  Kaľava na 

rok 2023 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Kaľava vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2 a ods. 12 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, § 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 záväzného nariadenia obce Kaľava 

č. 1/2023 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so 
sídlom na území obce Kaľava na rok 2023 
 

§1  
Predmet úpravy 

 

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) je určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku materských škôl a školských zariadení zriadených na území obce Kaľava, ktorých 

zriaďovateľom je obec a to:  
- Materská škola  

- Školská jedáleň /zariadenie školského stravovania/,  
ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej MŠVVaŠ SR) 

zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. 

 

§2  
Príjemca dotácie 

 

Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je Materská škola a Školská jedáleň /zariadenie školského 
stravovania/ bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kaľava. 

 

§3 

Výška a účel dotácie 

 

1) Údaje o počte detí potrebné pre výpočet dotácie na dieťa na príslušný kalendárny rok sú čerpané zo 
štatistického výkazu Škôl MŠVVŠ SR 40-01, ktorý predkladá škola a školské zariadenie zriaďovateľovi k 15. 
septembru predchádzajúceho kalendárneho roka. 

 

Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a zariadenia 
školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená : 



 

 

 

 

Kategória školy/školského zariadenia 

 

 

Dotácia na mzdy a prevádzku na dieťa 

/rok/eur  
 

 

Materská škola 

 

  

                         3 352,32 eur 
 
 
 

 

počet detí k 15. 09. 2022 – 19 

 

2) Prijímateľ finančných prostriedkov podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a 
prevádzkových nákladov materskej školy a zariadenia školského stravovania so sídlom na území obce a pri jej 
použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia. 

 

3)           Finančné prostriedky pre školskú jedáleň pri materskej škole sú zahrnuté v dotácii na prevádzku a 

mzdy pre materskú školu. 

 

4)          Ročná výška finančných prostriedkov pre materskú školu a školské zariadenie sa určí ako súčin 

výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a zariadenia školského 

stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce určená v bode 1.) tohto článku a počtu detí podľa stavu k 15. 

09. začínajúceho školského roka, a to uvedených v štatistickom výkaze Škôl (MŠVVŠ SR) 40-01. 

 

5)        V rámci rozpočtu normatív na MŠ je nepostačujúci, obec dofinancuje výdavky z rozpočtu 
obce. 
 

§4  
Záverečné ustanovenie 

 
1) Návrh VZN č. 1/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 
a školských zariadení so sídlom na území obce Kaľava na rok 2022 bol zverejnený na úradnej tabuli 
obce Kaľava dňa 30.11.2022.  
2) Na vydaní tohto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Kaľave 
dňa XX.X.2022 a schválilo ho uznesením XX/XX. 
3) VZN č. 1/2023 obec Kaľava vyhlásila vyvesením Všeobecne záväzného nariadenia na 
úradnej tabuli dňa X.X.XXXX. 
4) Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa  
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Kaľava na rok 2023 číslo 1/2023 
nadobúda účinnosť 1.1.2023.  
5) Nadobudnutím účinnosti VZN č. 1/2023 sa zrušuje VZN č.1/2021 obce Kaľava o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na 
území obce Kaľava na rok 2022.  
6) VZN č. 1/2023 je prístupné k nahliadnutiu na obecnom úrade v Kaľave a na internetovej 
stránke obce Kaľava. 
 
 
 

 

30.11.2022 
Ing. Roman Bandžuch 
  
starosta obce 


