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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

OBCE ŠURIANKY 

02/2021 
Schválené: xx. xx. 2021                             Platné od: 9. 9. 2021 

 

O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY MATERSKEJ ŠKOLY 

A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE ŠURIANKY 

 

Obecné zastupiteľstvo v Šuriankach na základe samosprávnej pôsobnosti podľa č. 68 Ústavy SR a podľa ust. 

§ 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a v súlade s § 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, § 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 obce Šurianky (ďalej len ako skratka „VZN“). 

 

 

§ 1 

Predmet úpravy 

 

1. Toto VZN určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školského 

zariadenia so sídlom v obci Šurianky, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len ako skratka „MŠVVaŠ SR“) zaradené do siete škôl 

a školských zariadení MŠVVaŠ SR. 

 

 

§ 2 

Príjemca dotácie 

1. Príjemcom dotácie podľa tohto VZN je: 

a) Materská škola Šurianky 81, 

b) Zariadenie školského stravovania pri MŠ Šurianky 81. 

 

 

§ 3 

Účel a výška dotácie 

 

1. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy materskej školy a školského 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená v prílohe č. 1 tohto VZN, ktorá sa mení 

každoročne pri schvaľovaní rozpočtu obce. 

2. Prijímateľ dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových 

nákladov materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce a pri jej použití musí 

zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia. 

NÁVRH 
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3. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31. 12 príslušného kalendárneho roka, je prijímateľ 

povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť na účet obce do 31. 12. príslušného kalendárneho roka. 

§ 4 

Termín a spôsob poskytovania dotácie 

 

1. Obec poskytuje príjemcovi podľa § 2 tohto nariadenia dotáciu mesačne vo výške jednej dvanástiny 

z dotácie na príslušný kalendárny rok a to do konca príslušného mesiaca. 

 

§ 5 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1. V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh 

tohto VZN zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce dňa 10. augusta 2021. 

2. Obecné zastupiteľstvo v Šuriankach sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa 25. augusta 2021 uznesením 

č.XXX a toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa vyvesenia nariadenia na úradnej tabuli 

obce po jeho prijatí Obecným zastupiteľstvom, t. j. 9. 9. 2021. 

3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a 

mzdy materskej školy a školského zariadenia na území obce Šurianky . 

4. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Šuriankach formou dodatkov. 

5. Toto VZN bude prístupné k nahliadnutiu po nadobudnutí účinnosti na Obecnom úrade v Šuriankach 

a na internetovej stránke obce. 

 

Schválené znenie VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 25. 8. 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

         PaedDr. Marek Peňaško 

                   starosta obce 
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Príloha číslo 1 k VZN č. 2/2021 

 

Dotácia na rok 2021 na prevádzku a mzdy materskej školy a školského zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šurianky tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN. 

 

Škola 
a školské zariadenie 

Výška dotácie 
podľa § 3 tohto VZN 

Materská škola Šurianky 81 54 623,90 Eur 

Zariadenie školského 
stravovania pri MŠ 
Šurianky 81 

20 407,96 Eur 

 

Obec určuje výšku dotácie podľa § 3 tohto VZN podľa skutočnej spotreby preukázateľnej 

na základe schváleného rozpočtu obce na rok 2021. 


