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Zriaďovateľom
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v pôsobnosti
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29.12.2015

Vec: Doplnenie k usmerneniu č. 2015/001157 z 27.11.2015 k zákonnej povinnosti
prijatia všeobecne záväzného nariadenia v oblasti školstva v rámci originálnych
kompetencií.
Na základe prehliadky plnenia povinnosti obcí o prijatí a zverejnení nariadení
dotýkajúcich sa školstva (zdroj - web stránky obcí), Školský úrad Likavka vydáva toto
doplnenie k usmerneniu č. 2015/001157 z 27.11.2015 k zákonnej povinnosti prijatia
všeobecne záväzných nariadení v oblasti školstva k bodu č. 1 predmetného usmernenia:
„Povinnosť prijať všeobecne záväzné nariadenie obce o určení výšky finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa školy a školského zariadenia“ na
kalendárny rok (ďalej len „VZN“).

1. Návrh, prijatie, zverejnenie a znenie VZN.
1.1. Prijatie VZN je záväzné pre všetky obce ktoré sú:
a) zriaďovateľmi škôl a školských zariadení a
b) a pre obce, ktoré na svojom území majú zriadené školy a školské zariadenia
iných zriaďovateľov (cirkevných alebo súkromných).
Týka sa teda aj obcí, ktoré sú napr. len zriaďovateľmi materskej školy a toto VZN sa
prijíma každoročne.
1.2. Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho
vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného
zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej
adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci
obvyklým. (§ 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.).
1.3. Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na
úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní ;účinnosť nadobúda pätnástym dňom od
vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. Vyvesenie
nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti; okrem toho sa
nariadenie zverejní aj spôsobom v obci obvyklým (§6 zákona č. 369/1990 Zb.).
V zmysle § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) má obec
povinnosť nariadenie VZN zverejniť aj na webovej stránke obce.
1.4. Vo VZN musí byť navrhnutá = schválená konkrétna výška poskytnutých
finančných prostriedkov na žiaka a dieťa školy alebo školského zariadenia na
príslušný kalendárny rok. Nestačí teda uviesť len napr.: ...“Dotácia na mzdy a
prevádzku na žiaka v eurách - Materská škola - 100 % pridelených finančných
prostriedkov“.

2. Povinnosť obce oznámiť výšku pridelených finančných prostriedkov na dieťa
a žiaka školám a školským zariadeniam.
2.1. Obec je povinná v zmysle § 6 ods. 12 pís. f, oznámiť výšku finančných
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského
zariadenia v rámci originálnych kompetencií, na kalendárny rok (na základe
prijatého nariadenia obce o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a
prevádzku na dieťa školy a školského zariadenia) najneskôr do 31. januára
príslušného kalendárneho roka (ďalej len „oznámenie“) a to:
a)
súkromným a cirkevným zriaďovateľom základnej umeleckej školy,
jazykovej školy, materskej školy a školského zariadenia (školský klub
detí, školská jedáleň, centrum voľného času), ktoré sú zriadené na
území obce a ktorí zriaďovatelia o to požiadali.
b)
materským školám a školským zariadeniam (= školský klub detí,
školská jedáleň, centrum voľného času) vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti.
„Oznámenie“ podľa horeuvedeného pís. b), obec zasiela školám s právnou
subjektivitou. Pokiaľ škola (v podmienkach okresu Ružomberok sa jedná
o materské školy) nemá právnu subjektivitu, a aby bola splnená zákonná
povinnosť, v zmysle už spomínaného paragrafu 6, ods. 12 pís. f zákona
č. 596/2003 Z. z., obec musí rovnako pripraviť spomínané „oznámenie“, len ho
nepreposiela na tieto školy, ale založí ho na obci, ku dokumentom školy pre
prípad kontroly.
2.2. Pokiaľ obec bude prijímať všeobecne záväzné nariadenie obce o určení výšky
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa školy a školského
zariadenia, až v novom kalendárnom roku, nemalo by nadobudnutie účinnosti
(15 dní od vyvesenia nariadenia) VZN prísť do kolízie so zákonnou povinnosťou
podľa predchádzajúceho bodu 2.1. To znamená, že VZN by malo najskôr
nadobudnúť právoplatnosť a až potom by malo nasledovať oznámenie školám.

S pozdravom

Mgr. Rastislav Kudlička,
Školský úrad Likavka
Tel.: +421444300240

Fax:+421444300241

e-mail: kudlicka@likavka.sk
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