
Všeobecne záväzné nariadenie Obce  Sekule 

 

č.  6/2017 

   

o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy, školského klubu   

a školskej jedálne na území obce Sekule v roku 2018 

 

 Obecné zastupiteľstvo obce Sekule  na základe  ust. § 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 právnych predpisov  a v súlade s ust. §6 ods.1 a s  ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona  SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych  predpisov  v y d á v a pre územie obce 

Sekule  toto všeobecne záväzné nariadenie. 

 

§ 1 

Všeobecné ustanovenia 

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje podrobnosti financovania základnej umeleckej 

školy, materskej školy, školského klubu  a školskej jedálne na území obce Sekule v roku 2018. 

                                                                  § 2 

Podrobnosti financovania 

(1) Obec Sekule rozpísala finančné prostriedky  poukázané podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o 

rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  pre základnú umeleckú školu a ďalej 

uvedené školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je obec Sekule takto : 

a) na žiaka základnej umeleckej školy       826,- eur 

b) na dieťa materskej školy                1 788,- eur 

c) na žiaka základnej školy na činnosť školského klubu detí   521,- eur 

d) na potencionálneho stravníka – žiaka základnej školy    213,- eur 

 

(2) Obec určuje  podrobnosti financovania takto :  

 

Pri určení výšky finančných prostriedkov môže zohľadniť podľa druhu školy alebo 

školského zariadenia 

- formu organizácie výchovy a vzdelávania, 

- počet hodín vzdelávania poskytovaných deťom školských zariadení, 

- počet detí, žiakov alebo poslucháčov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

v škole alebo v školskom zariadení, 

- počet detí mladších ako tri roky v materskej škole,  

-zaradenie zamestnancov školy alebo školského zariadenia do platových tried,    

pracovných tried a skutočnosť, či zamestnanec poberá kreditový príplatok a jeho výšku, 

- energetickú náročnosť budovy, v ktorej sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie, 



 

 (3) Obec určuje povinnosť predložiť údaje potrebné pre zohľadnenie financovania v termíne 

do : 15. septembra kalendárneho roka.   

 

§ 4  

Obec určuje, že finančné prostriedky na mzdy a prevádzku pre školy a školské zariadenia na 

území obce bude  poskytovať mesačne vždy najneskôr do  30. dňa príslušného mesiaca.  

 

§ 5 

Obec Sekule vykonáva kontrolu údajov poskytnutých základnou umeleckou školou, materskou 

školou, školským klubom a školskou jedálňou vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, podľa 

ktorých postupuje obec pri financovaní školských zariadení . 

 

§6 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

(1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo  

obce Sekule. 

(2) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné 

nariadenie obce Sekule č. 1/2012 zo dňa 12.12.2012 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na žiaka  škôl a školských zariadení na území obce Sekule a to vrátane všetkých 

jeho zmien a doplnkov. 

(3) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Sekule 

dňa 13.12.2017. 

(4) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2018. 

 

V Sekuliach, dňa 22.12.2017 

     

 

         Pavla Maxianová 

           starostka obce 

 

 


