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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
obce Červenica pri Sabinove 

 
č. 1/2022 

 
o určení výšky finančných prostriedkov 

na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva 
 
 

 
Obec Červenica pri Sabinove  podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a § 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 vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie: 
 
 

Článok 1 
Financovanie a jeho podrobnosti 

 
1.  Činnosť materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je 

financovaná prostredníctvom normatívneho príspevku, vlastných príjmov školy a školských 
zariadení, priamo z rozpočtu obce, grantov a dotácií. 

2.  Normatívny príspevok na financovanie miezd a prevádzky materskej školy a školských 
zariadení na kalendárny rok je určený súčinom počtu detí v materskej škole a žiakov 
v školských zariadeniach a normatívu na jedno dieťa v materskej škole a jedného žiaka 
v školských zariadeniach.   

3. Obec poskytuje normatívny príspevok materskej škole a školským zariadeniam  v mesačných 
splátkach  do 25. dňa v mesiaci, minimálne vo výške 90 % ročného príspevku. 

4. Nevyčerpanú časť normatívneho príspevku a vlastných príjmov v kalendárnom roku je 
možné v nasledujúcom roku vrátiť po schválení zriaďovateľom v plnej výške. 

5.  So súhlasom obecného zastupiteľstva je možné z  normatívneho príspevku financovať aj 
kapitálové výdavky. 

6. Riaditeľ materskej školy a riaditeľ školských zariadení  je povinný poskytnúť údaje o počtoch 
detí a žiakov v súlade s metodickým pokynom na vypĺňanie údajov Výkazu Škôl (MŠVVŠ 
SR) 40-01. 

7. Obec poskytuje normatívny príspevok na žiaka s trvalým pobytom v obci aj centrám voľného 
času zaradeným do siete škôl a školských zariadení a pôsobiacim mimo obce, na základe 
žiadosti centra voľného času 



 
 
  

Článok 2 
Normatívy 

 
 

Normatív     Výška normatívu v € 

- dieťa materskej školy   2690,- 

- skutočný stravník školskej jedálne   437,- 

- žiak centra voľného času max.      40,- 

 
 
 
 

Článok 3 
Záverečné a zrušovacie ustanovenie 

 
1. Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie 

originálnych kompetencií na úseku školstva bolo prerokované a schválené na 20. zasadnutí 
Obecného zastupiteľstva v Červenici pri Sabinove dňa  21.1.2022.            

2. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.3.2022. 
3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší do daného dňa účinné 

Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie 
originálnych kompetencií na úseku školstva VZN č. 1/2018.  

 
 
V Červenici pri Sabinove 1.3.2022. 
 
 
 
 
 
 
    
  Ing. Pavol Spodník 
 starosta obce  
 
 


