
 

 
 
 

OBEC    Pernek 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek 

 
č.1/2014 

o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych 
kompetencií na úseku školstva 

 
 Obecné zastupiteľstvo v Perneku podľa § 6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 12 zákona NR SR 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 Všeobecné 
záväzné nariadenie (ďalej len VZN) o určení výšky finančných prostriedkov na 
financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva. 
 

§ 1 
 

Predmet všeobecne záväzného nariadenia 
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) určuje výšku a účel dotácie na 
prevádzku a mzdy v Materskej škole, Školskom klube detí  a Školskej jedálni  
v Perneku (bez rozdielu trvalého pobytu) podľa stavu počtu detí v MŠ k 15. 
septembru  
 

§ 2 
Spoločné ustanovenia 

 
1) Toto VZN Obec Pernek vydáva na vykonanie ustanovenia § 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. Podľa tohto 
VZN obec určuje výšku 
príspevku obce pre financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva formou 
dotácie. 
2) Originálnymi kompetenciami na úseku školstva, ktoré zabezpečuje územná 
samospráva, je zabezpečenie činnosti materskej školy, školského klubu detí a 
školskej jedálne. 



3) Činnosť materskej školy, školského  klubu a školskej jedálne v originálnej 
pôsobnosti Obce Pernek je financovaná formou dotácie, vlastných príjmov materskej 
školy, školského klubu detí, priamo z rozpočtu obce 
4) Dotáciou sa rozumie príspevok, ktorým obec prispieva materskej škole, školskému 
klubu detí a školskej jedálni na financovanie na kalendárny rok 2014 : 
- miezd a prevádzky materskej školy, školského klubu detí  a školskej jedálne.  
5) Prijímateľ dotácie je oprávnený použiť finančné prostriedky len na úhradu 
osobných a prevádzkových nákladov materskej školy, školského klubu detí a školskej 
jedálne so sídlom na území obce Pernek. 
Pri použití dotácie musí zabezpečovať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej 
použitia, pri dodržiavaní všetkých právnych predpisov. 
6) V prípade, že finančné prostriedky nebudú vyčerpané je prijímateľ povinný 
nevyčerpanú časť finančných prostriedkov vrátiť späť na účet obce do 31.12..... 
7) So súhlasom obecného zastupiteľstva je možné z dotácie financovať aj kapitálové 
výdavky. 
 

§ 3 
Príjemca finančných prostriedkov 

 
1/ Prijímateľom finančných prostriedkov podľa tohto VZN je Materská škola, Školský 
klub detí a Školská jedáleň Pernek. 
2/ Obec Pernek nebude poskytovať z rozpočtu obce Pernek dotáciu pre centrum 
voľného času - školské zariadenie s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej 
pôsobnosti inej obce mimo územia obce Pernek na základe doručenej žiadosti od 
zriaďovateľa ani pri splnení podmienok vyplývajúcich z tohto VZN - dotáciu na dieťa s 
trvalým pobytom na území obce Pernek vo veku 5- 15 rokov, ktoré sú vedené v iných 
centrách voľného času mimo zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pernek. 
 

 
 

§ 4 
Dotácie 

A/ Na mzdy zamestnancov a prevádzku materskej školy, školského klubu detí a 
školskej jedálne  
 
1/ Obec financuje náklady na mzdy a prevádzku zamestnancov materskej školy, 
školského klubu detí a školskej jedálne z finančných prostriedkov výnosu dane 
z príjmov FO.   
. 
2/ Dotácia na mzdy a prevádzkové náklady materskej školy, školského klubu detí 
a školskej jedálne je určená vždy podľa plnenia z predchádzajúceho roka. Dotácia na 
mzdy originálnych kompetencií sa navyšuje o výšku valorizácie miezd. Celková 
dotácia predstavuje cca 40% z výnosu DPFO.   
 
Termín a spôsob poskytovania finančných prostriedkov 
Obec poskytne materskej škole, školskému klubu detí  a školskej jedálni  finančné 
prostriedky mesačne (vo výške jednej dvanástiny z celkových finančných 
prostriedkov určených na rok  a to najneskôr  28. deň v mesiaci. 
 
 



§ 7 
Fiškálna decentralizácia dane z príjmov FO 

V rámci fiškálnej decentralizácie dane z príjmov FO prostriedky obce nie sú účelovo 
viazané, to ako ich obec prerozdelí, je v úplnej autonómii obce, aj keď obec má 
napočítané finančné prostriedky na školské zariadenia a CVČ, ale reálne ich tam 
nepotrebuje, môže ich použiť v obci na akýkoľvek iný účel, napr. rezervu na 
kapitálové výdavky v budúcich rokoch. 
 

§ 8 
Záverečné ustanovenia 

1/ O využití finančných prostriedkov rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Taktiež všetky 
zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Perneku. 
2/ Na ustanovenia súvisiace s určením výšky finančných prostriedkov na prevádzku 
a mzdy na dieťa materskej školy, školského klubu detí  a školskej jedálne na území 
obce Pernek, neupravené týmto VZN, sa vzťahujú príslušné právne predpisy 
3/ Na tomto Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2014 sa uznieslo Obecné 
zastupiteľstvo v Perneku dňa ................... uznesením číslo ................... 
4/ Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 nadobúda účinnosť dňom ............ 
 
 
 
 
 
         František Bokes 
                    starosta obce 


