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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ludanice  č.  4/2021   
 

ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa 

materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne pri základnej škole  

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ludanice na rok 2022. / ďalej len „VZN“ /.  
 

 

 

Článok I. 

Predmet úpravy 

 

       Obec Ludanice ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou, Hviezdoslavova 

415/40, Ludanice a jej troch súčastí v súlade s  § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v platnom znení a podľa § 6 ods. 12  zákona č. 596/2003  Z.z.  o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve v platnom znení určuje týmto všeobecne záväzným 

nariadením výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na jedno dieťa 
elokovaného pracoviska / materskej školy /, školského klubu detí a školskej jedálne  na rok 

2022. 

 

 

 

Článok II. 

Výška finančných prostriedkov 

 

(1) Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na jedno dieťa 
Elokovaného pracoviska ako súčasti Základnej školy s materskou školou / materská 

škola /, Školského klubu detí ako súčasti Základnej školy s materskou školou 

a Školskej jedálne ako súčasti Základnej školy s materskou školou je určená 

v prílohe č. 1 tohto VZN. 

(2) Ročná výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy pre materskú školu, 

školský klub detí a školskú jedáleň sa určí ako súčin finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku na jedno dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne 

a počtu detí podľa stavu k 15. septembru 2021 uvedených v štatistickom výkaze 

Škol(MŠVVŠ SR)40-01. 

 

 

 

Článok III. 

Účel finančných prostriedkov 
 

(1) Prijímateľ finančných prostriedkov Základná škola s materskou školou, 

Hviezdoslavova 415/40, Ludanice  je oprávnený použiť finančné prostriedky  na 

mzdy a prevádzku len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov materskej 

školy, školského klubu detí a školskej jedálne. 

(2) Prijímateľ finančných prostriedkov  musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť 

a účinnosť ich použitia. 

(3) V prípade, že finančné prostriedky nebudú vyčerpané do 31.12.2022 je prijímateľ 

povinný nevyčerpanú časť finančných prostriedkov vrátiť späť na účet obce do 

31.12.2022. V tomto prípade Obecné zastupiteľstvo schváli zmenu pôvodného VZN. 
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Článok IV. 

Termín a spôsob poskytovania finančných prostriedkov 

 

 

(1) Obec Ludanice poskytne prijímateľovi finančné prostriedky  na účet  mesačne / vo 

výške jednej dvanástiny z celkovej výšky finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku  na rok 2022 /  do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

Celková výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok 2022 je 

221157 EUR.  Jednej dvanástine zodpovedá 18429,75 EUR. 
(2) Prijímateľ finančných prostriedkov predloží  Obci Ludanice  do 15.7.2022, do 

31.10.2022 a do  15.1.2023 zostavu  „ Rozpočet a jeho čerpanie „ za príslušné obdobie 

od začiatku roka 2022.   

 

 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 
 

(1) Toto VZN Obce Ludanice bolo schválené uznesením číslo 253/2021  zo 20.  

riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach  konaného dňa 

10.12.2021 a nadobúda platnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli. 

(2) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN č. 6/2020 

a jeho doplnenie a zmena  vo VZN č. 3/2021. 

(3) V prípade zmeny výšky finančných prostriedkov / nevyčerpané finančné 

prostriedky, zdôvodnená žiadosť prijímateľa o navýšenie finančných prostriedkov / 

Obecné zastupiteľstvo v Ludaniciach schváli zmenu tohto VZN.  

(4) Toto VZN nadobúda  účinnosť od 1.1.2022. 

 

 

V Ludaniciach, dňa 13.12.2021. 

 

 

 

                                                                                           Matúš Dočkalik 

                                                                                           starosta obce 
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PRÍLOHA č. 1 k VZN č. 4/2021 
Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, školského klubu 

detí a školskej jedálne na rok 2022 

 

 

 Výška finančných 

prostriedkov na 

jedno dieťa 

Počet detí Celková výška 

finančných 

prostriedkov na rok 

2022 v € 

Materská škola 2453,50 42 103047 

Školský klub detí 587,80 81 47612 

Školská jedáleň 267,04 264 70498 

Spolu   221157 

 

 

 

 

 

 

Návrh tohto VZN bol: vyvesený na úradnej tabuli: 23.11.2021 

 

                                    zverejnený na www.obecludanice.sk :  23.11.2021 

 

                                    zvesený z úradnej tabuli: 13.12.2021 

                                  

                                    stiahnutý z www.obecludanice.sk: 13.12.2021 

 

 

 

 

Schválené VZN bolo: vyvesené na úradnej tabuli: 13.12.2021 

 

                                   zverejnené  na www.obecludanice.sk: 13.12.2021 

                 

                                    zvesené z úradnej tabuli:             
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