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Obecné zastupiteľstvo Obce Kechnec v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 a ods. 

2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a 

doplnkov, § 6 ods. 12 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 7 zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

§1 
Účel nariadenia. 

                            Určenie možnej výšky dotácie na kalendárny rok 2021 pre zriaďovateľa, ktorý  má 

na katastrálnom území obce Kechnec zriadený „Súkromný školský klub detí“ a zriadenú „Súkromnú 

školskú jedáleň“.  

§ 2 

Podrobnosti financovania. 

1.) Podmienkou na pridelenie dotácie je písomná žiadosť zriaďovateľa o jej poskytnutie 

doplnená o výkaz Škol (40 – 01). 

2.) Prijímateľ dotácie je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť len na mzdy 

a prevádzku . 

3.) Určená výška dotácie je vypočítaná na základe legislatívne daných koeficientov na rok 2021 

podľa druhu zariadenia. 

4.) Určená výška dotácie sa upraví v závislosti od skutočnej výšky  pridelených podielových 

daní v roku 2021. 

 
§3 

Výška dotácie 
 
 

tabuľka za obec Kechnec na rok 2022: 
 

Obec Kechnec 

Základné 

koeficien 

ty 

Počet 
deti/ 

žiakov 

 

Koeficien 
ty pre obec 

Obec - PPŽ 

Výpočet 
finančných 
prostried 

kov v€ 

SZŠ 
počet 
deti/ 

žiakov 

Koeficien 
ty pre SZŠ 

PPŽ SZŠ 
Výpočet 

finančných 
prostried 

kov SZŠ v € 

1 
Žiak ZŠ na činnosť 

Školského klubu detí 
6 0 0 0 80,79 60 6 360 29.085 € 

2 

Potenciálny stravník - žiak 

ZŠ. 

1,8 0 0 0 80,79 150 1,80 270 21.814 € 

 

Spolu 
        50.899 € 

 

 

 

 



§4 

Poskytnutie dotácie. 

Dotácia bude poskytovaná prijímateľovi mesačne najneskôr do 25. deň príslušného mesiaca v 1/12 

stanoveného ročného rozpisu.  

Dotácia podlieha zúčtovaniu na základe skutočných nákladov na prevádzku SŠJ a SŠKD 

a skutočného počtu detí v školskej družine a skutočného počtu žiakov stravujúcich sa v SŠJ. 

 

§5 

Záverečné ustanovenia. 

 
(1) Žiadateľ nesmie mať právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie   

         alebo subvencie, alebo test zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov   

         Európskej únie. Splnenie tejto podmienky žiadateľ preukazuje výpisom z   

         registra trestov nie starším ako 3 mesiace, pri podávaní žiadosti o dotáciu. 

(2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN, obec Kechnec ruší VZN číslo 5/2021. 

(3) Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2022. 

 

JUDr. Ing. Jozef Konkoly 

starosta obce 


