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Všeobecne záväzné nariadenie obce Dulov č. 1/2013 
o podmienkach a spôsobe financovania 
materskej školy a školských zariadení 

so sídlom na území obce Dulov
          

Návrh tohto dodatku k VZN :

A./  vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa :   19. marca 2013

B./  zverejnený na internetovej adrese obce dňa : 19. marca 2013

Začiatok lehoty na pripomienkovanie : 19. marca 2013

Ukončenie lehoty na pripomienkovanie: 28. marca 2013

Pripomienky zasielať: 

- písomne  na adresu: Obec Dulov, obecný úrad, 018 52  Dulov  168

- elektronicky na adresu: obecdulov@stonline.sk

 Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN:

Schválené VZN Uznesením č. 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa:

VZN nadobúda účinnosť dňom:

Antonia Kandaliková
  starostka obce



Obec Dulov v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v platnom znení,  § 6 ods. 12  zákona č. 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení,  § 7 zákona 
č.  583/2004 Z.  z.  o rozpočtových pravidlách  územnej  samosprávy  v platnom 
znení

vydáva  toto

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dulov č. 1/2013 (ďalej len VZN)
o podmienkach a spôsobe financovania materskej školy a školských 

zariadení so sídlom na území obce Dulov

Článok 1 
Predmet úpravy

1. Toto  VZN  určuje  výšku  finančných  prostriedkov  pre  materskú  školu 
a školské zariadenia zriadené na území obce Dulov, ktoré sú na základe 
rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských 
zariadení Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR.

Článok 2 
Financovanie materskej školy a školských zariadení 

1. Obec  Dulov  je  zriaďovateľom  materskej  školy  a školských  zariadení: 
školského klubu detí a školskej jedálne. 

2. Obec  Dulov  je  prijímateľom  výnosu  podielových  daní.  Výdavky  na 
subjekty  uvedené  v bode  1.  sa  uhrádzajú  z účtu  obce  (sú  to  výdavky 
obce),  pretože sú bez právnej subjektivity.  

Článok  3 
Výška a účel vynaloženia finančných prostriedkov

1. Výšku finančných prostriedkov pre materskú školu a školské zariadenia
 určuje  rozpočet  obce.  Finančné  prostriedky  sa  vynakladajú  na  mzdy 
a prevádzku  podľa  potreby.  Rozpočet  výdavkov  na  rok  je  uvedený 
v Prílohe 1.  Rozpočet je možné upravovať podľa potreby rozpočtovými 
opatreniami  v zmysle  §  14  zákona  č.  583/2004  Z.  z.  o rozpočtových 
pravidlách v platnom znení. 



Článok 4
Záverečné ustanovenia

1. Na  ustanovenia  súvisiace  s určením  výdavkov  na  prevádzku  a mzdy 
materskej  školy a školských zariadení so sídlom na území obce Dulov, 
neupravené  týmto  VZN sa  vzťahujú  príslušné  právne  predpisy  (zákon 
o rozpočtových pravidlách územnej  samosprávy,  zákon o štátnej  správe 
v školstve a školskej samospráve).



Príloha 1

Kategória školy a školských 
zariadení

Čiastkový rozpočet
obce Dulov v €

Materská škola 46.400
Školská jedáleň 15.000
Školský klub detí 9.500


