
1 
 

Obec   Lipová  
 

 

 

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie  

 č. 4/2019  

o financovaní školských zariadení zriadených na území 

obce Lipová na rok 2020.  

 

 

 

 

 

Predkladá :  Mgr. Tatiana Ölvecká – starostka obce  

Spracoval :  Mgr. Ivana Slobodníková – ekonóm obce  

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce Lipová dňa :          22.11. 2019 

Návrh VZN zvesený z úradnej tabuli obce Lipová dňa :              09.12. 2019 

VZN č. 4/2019 vyvesený na úradnej tabuli obce Lipová dňa :    11.12. 2019.  

 



2 
 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Lipová o financovaní školských 

zariadení zriadených na území obce Lipová na rok 2020.  

 

Číslo :     4/2019                                                                              V Lipovej dňa : 09. 12. 2019  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lipová v súlade s § 6 ods. 1. zákona č. 369 / 1990 Z. z. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 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 všeobecne záväzné nariadenie o financovaní školských 

zariadení na území obce Lipová v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lipová.  

 

Článok I.  

Úvodné ustanovenia  

 

1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia /ďalej len VZN/ v súlade s § 6 ods. 

12. písm. c/ zákona č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, 

je určenie podrobností financovania a výšky finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku pre školské zariadenia, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva 

školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR 

zriadené na území obce Lipová na kalendárny rok 2020.  

 

 

Článok II.  

Vymedzenie subjektov na poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku  

 

Ustanovenia tohto VZN sa vzťahujú na :  

 

1. Školský klub detí /ŠKD/, ktorý je súčasťou Základnej školy Lipová v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Obce Lipová.  

 

 

 

Článok III. 

Určenie podrobností financovania a výšky finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku 

 

1. Finančné prostriedky sú účelovo poskytnuté na mzdy, odvody a prevádzku na žiaka 

školského klubu detí. Pri ich použití sa musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť 

a účelnosť ich použitia.  

 

2. Určenie podrobností financovania a výšky finančných prostriedkov na žiaka školy na 

činnosť školského klubu detí /ŠKD/.  
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Názov školského zariadenia  Výška finančných prostriedkov na žiaka / rok  

ŠKD pri ZŠ Lipová  168,92 € 

 

Poznámka : Obec určila výšku finančných prostriedkov na žiaka školského zariadenia od 

objemu finančných zdrojov obce a na základe preukázateľných potrieb /rozpočtu/ školy 

a školského zariadenia v prepočte na počet žiakov ZŠ k 15.09. 2019.  

 

 

Článok IV.  

Poskytnutie finančných prostriedkov  

 

1. Obec Lipová poskytne finančné prostriedky príjemcovi podľa článku II. ods. 1 mesačne, 

najneskôr 25. dňa v mesiaci.  

 

 

 

Článok V.  

Záverečné ustanovenia  

 

1. Návrh VZN č. 4/2019, o financovaní školských zariadení zriadených na území obce 

Lipová na rok 2020 bol vynesený na úradnej tabuli a zverejnený na www.stránke obce 

Lipová na pripomienkovanie občanom dňa : 20.11. 2019 a zvesený dňa : 09.12. 2020. 

 

2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Lipová č. 4/2019, o financovaní školských 

zariadení zriadených na území obce Lipová na rok 2020  schválilo Obecné 

zastupiteľstvo v Lipovej na svojom zasadnutí dňa : 09. 12. 2019 uznesením č. 95/2019.  

 

3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Lipová č. 4/2019, o financovaní školských 

zariadení zriadených na území obce Lipová na rok 2020 bolo zverejnené na úradnej 

tabuli obce a na www. stránke obce Lipová dňa : 11.12. 2019.  

 

4. Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej 

tabuli obce a účinnosť dňa : 01.01 2020.   

 

5. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného zariadenia sa zrušuje doteraz platné VZN 

č. 3/2017, ktoré bolo schválené dňa 13.12. 2017 uznesením OZ č. 255/2017.  

 

 

 

 

 

 

V Lipovej, dňa : 09. decembra 2019                                           Mgr. Tatiana Ölvecká  

                                                                                                          starostka obce 

http://www.stránke/

