Uznesenia zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča, ktoré sa konalo dňa
17.12.2021 o 17:00 hod. v kancelárii starostu obce na Obecnom úrade v Partizánskej Ľupči
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Neprítomní:

poslanci OZ:

Program 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča dňa 17.12.2021 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie.
Schválenie návrhovej komisie.
Schválenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky.
Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
Kontrola uznesení.
Návrh VZN o určení spádovej oblasti materskej školy.
Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy
a školského zariadenia pre rok 2022.
Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a
vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých
zriaďovateľom je obec Partizánska Ľupča.
Návrh rozpočtu obce na rok 2022, rozpočtový výhľad na roky 2023-2024.
Správa audítora, odporúčania audítora.
Žiadosť o navýšenie rozpočtu školy – odmeny zamestnancom.
Správa o stave žiadostí o odkúpenie pozemkov.
Rôzne.

Uznesenie č. 1/6/2021
z 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča zo dňa 17.12.2021

K bodu č. 2 : Schválenie návrhovej komisie.

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
návrhovú komisiu v určenom zložení: Ing. Martin Sameliak, Juraj Záchej

Hlasovanie:
Za:

7

Adamčiak Dušan,Hollý Matúš, Ing. Kandera Juraj,
Ing. Sameliak Martin, Ing. Smitek Peter, Sekan Stanislav, Záchej Juraj

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
2
Dvorský Pavol, Mgr. Beka Igor
Nehlasoval:
0
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

podpísané
Bc. Ladislav Balážec, starosta obce

V Partizánskej Ľupči, dňa 20. 12. 2021

Uznesenie č. 2/6/2021
z 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča zo dňa 17.12.2021

K bodu č. 3: Schválenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky.

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
I.

schvaľuje

overovateľov zápisnice v určenom zložení: Ing. Smitek Peter, Adamčiak Dušan
II.

berie na vedomie

určenie zapisovateľky: Mgr. Marta Bočeková
Hlasovanie:
Za:

7

Adamčiak Dušan,Hollý Matúš, Ing. Kandera Juraj,
Ing. Sameliak Martin, Ing. Smitek Peter, Sekan Stanislav, Záchej Juraj

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
2
Dvorský Pavol, Mgr. Beka Igor
Nehlasoval:
0
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

podpísané
Bc. Ladislav Balážec, starosta obce
V Partizánskej Ľupči, dňa 20.12.2021

Uznesenie č. 3/6/2021
z 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča zo dňa 17.12.2021

K bodu č. 4: Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo Obce Partizánska Ľupča podľa § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. po prerokovaní
I.
schvaľuje
Program rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča dňa 17.12.2021
v nasledovnom znení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie.
Schválenie návrhovej komisie.
Schválenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľky.
Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
Kontrola uznesení.
Návrh VZN o určení spádovej oblasti materskej školy.
Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy
a školského zariadenia pre rok 2022.
Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a
vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých
zriaďovateľom je obec Partizánska Ľupča.
Návrh rozpočtu obce na rok 2022, rozpočtový výhľad na roky 2023-2024.
Správa audítora, odporúčania audítora.
Žiadosť o navýšenie rozpočtu školy – odmeny zamestnancom.
Správa o stave žiadostí o odkúpenie pozemkov.
Rôzne.

Hlasovanie:
Za:

7

Adamčiak Dušan,Hollý Matúš, Ing. Kandera Juraj,
Ing. Sameliak Martin, Ing. Smitek Peter, Sekan Stanislav, Záchej Juraj

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 2
Dvorský Pavol, Mgr. Beka Igor
Nehlasoval: 0
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina všetkých poslancov

podpísané
Bc. Ladislav Balážec, starosta obce
V Partizánskej Ľupči, dňa 20.12.2021

Uznesenie č. 4/6/2021
z 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča zo dňa 17.12.2021

K bodu č. 5: Kontrola uznesení.
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
priebežné plnenie prijatých uznesení Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča.

Hlasovanie:
Za:

7

Adamčiak Dušan,Hollý Matúš, Ing. Kandera Juraj,
Ing. Sameliak Martin, Ing. Smitek Peter, Sekan Stanislav, Záchej Juraj

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
2
Dvorský Pavol, Mgr. Beka Igor
Nehlasoval:
0
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

podpísané
Bc. Ladislav Balážec, starosta obce

V Partizánskej Ľupči, dňa 20.12.2021

Uznesenie č. 5/6/2021
z 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča zo dňa 17.12.2021
K bodu č. 6 Návrh VZN o určení spádovej oblasti materskej školy
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Prerokovalo predložený návrh VZN o určení spádovej oblasti materskej školy.
Hlasovanie:
Za:

7

Adamčiak Dušan,Hollý Matúš, Ing. Kandera Juraj,
Ing. Sameliak Martin, Ing. Smitek Peter, Sekan Stanislav, Záchej Juraj

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 2
Dvorský Pavol, Mgr. Beka Igor
Nehlasoval: 0
Potrebné kvórum: trojpätinová väčšina prítomných poslancov

Obecné zastupiteľstvo Obce Partizánska Ľupča podľa § 4 a § 6 a §11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p
uznáša sa
na VZN č.3/2021 o určení spádovej oblasti materskej školy.
Hlasovanie:
Za:

7

Adamčiak Dušan,Hollý Matúš, Ing. Kandera Juraj,
Ing. Sameliak Martin, Ing. Smitek Peter, Sekan Stanislav, Záchej Juraj

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 2
Dvorský Pavol, Mgr. Beka Igor
Nehlasoval: 0
Potrebné kvórum: trojpätinová väčšina prítomných poslancov
Príloha č. 1. - VZN č. 3/2021 tvorí prílohu Uznesenia č. 5/6/2021

podpísané
Bc. Ladislav Balážec, starosta obce

V Partizánskej Ľupči, dňa 20.12.2021

Uznesenie č. 6/6/2021
z 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča zo dňa 17.12.2021
K bodu č. 7 Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka
školy a školského zariadenia pre rok 2022
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
prerokovalo
predložený návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka
školy a školského zariadenia pre rok 2022.
Hlasovanie:
Za:

7

Adamčiak Dušan,Hollý Matúš, Ing. Kandera Juraj,
Ing. Sameliak Martin, Ing. Smitek Peter, Sekan Stanislav, Záchej Juraj

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 2
Dvorský Pavol, Mgr. Beka Igor
Nehlasoval: 0
Potrebné kvórum: trojpätinová väčšina prítomných poslancov

Obecné zastupiteľstvo Obce Partizánska Ľupča podľa § 4 a § 6 a §11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p
uznáša sa
na VZN č.4/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy
a školského zariadenia pre rok 2022
Hlasovanie:
Za:

7

Adamčiak Dušan,Hollý Matúš, Ing. Kandera Juraj,
Ing. Sameliak Martin, Ing. Smitek Peter, Sekan Stanislav, Záchej Juraj

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 2
Dvorský Pavol, Mgr. Beka Igor
Nehlasoval: 0
Potrebné kvórum: trojpätinová väčšina prítomných poslancov
Príloha č. 2. - VZN č. 4/2021 tvorí prílohu Uznesenia č. 6/6/2021

podpísané
Bc. Ladislav Balážec, starosta obce

V Partizánskej Ľupči, dňa 20.12.2021

Uznesenie č. 7/6/2021
z 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča zo dňa 17.12.2021
K bodu č. 8 Návrh VZN o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na
výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach,
ktorých zriaďovateľom je obec Partizánska Ľupča
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
prerokovalo
predložený návrh VZN o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na
výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých
zriaďovateľom je obec Partizánska Ľupča
Hlasovanie:
Za:

7

Adamčiak Dušan,Hollý Matúš, Ing. Kandera Juraj,
Ing. Sameliak Martin, Ing. Smitek Peter, Sekan Stanislav, Záchej Juraj

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 2
Dvorský Pavol, Mgr. Beka Igor
Nehlasoval: 0
Potrebné kvórum: trojpätinová väčšina prítomných poslancov

Obecné zastupiteľstvo Obce Partizánska Ľupča podľa § 4 a § 6 a §11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p
uznáša sa
na VZN č. 5/2021 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a
vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých
zriaďovateľom je obec Partizánska Ľupča
Hlasovanie:
Za:

7

Adamčiak Dušan,Hollý Matúš, Ing. Kandera Juraj,
Ing. Sameliak Martin, Ing. Smitek Peter, Sekan Stanislav, Záchej Juraj

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 2
Dvorský Pavol, Mgr. Beka Igor
Nehlasoval: 0
Potrebné kvórum: trojpätinová väčšina prítomných poslancov
Príloha č. 3. - VZN č. 5/2021 tvorí prílohu Uznesenia č. 7/6/2021
podpísané
Bc. Ladislav Balážec, starosta obce

V Partizánskej Ľupči, dňa 20.12.2021

Uznesenie č. 8/6/2021
z 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča zo dňa 17.12.2021
K bodu č. 9 Návrh rozpočtu obce na rok 2022, rozpočtový výhľad na roky 2023-2024.
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

I.
Berie na vedomie
rozpočtový výhľad na roky 2023-2024
II.
Schvaľuje
rozpočet na rok 2022 bez programového rozpočtu.

Hlasovanie:
Za:
3
Adamčiak Dušan,Hollý Matúš, Záchej Juraj
Proti:
0
Zdržal sa:
4
Ing. Kandera Juraj, Ing. Sameliak Martin, Ing. Smitek Peter, Sekan Stanislav
Neprítomní: 2
Dvorský Pavol, Mgr. Beka Igor
Nehlasoval: 0
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

podpísané
Bc. Ladislav Balážec, starosta obce

V Partizánskej Ľupči, dňa 20.12.2021

Uznesenie č. 9/6/2021
z 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča zo dňa 17.12.2021
K bodu č. 10 Správa audítora, odporúčania audítora
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
správu nezávislého audítora a odporúčania audítora.

Hlasovanie:
Za:

7

Adamčiak Dušan,Hollý Matúš, Ing. Kandera Juraj,
Ing. Sameliak Martin, Ing. Smitek Peter, Sekan Stanislav, Záchej Juraj

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 2
Dvorský Pavol, Mgr. Beka Igor
Nehlasoval: 0
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

podpísané
Bc. Ladislav Balážec, starosta obce

V Partizánskej Ľupči, dňa 20.12.2021

Uznesenie č. 10/6/2021
z 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča zo dňa 17.12.2021

K bodu č. 11 Žiadosť o navýšenie rozpočtu školy – odmeny zamestnancom.
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

Schvaľuje
navýšenie rozpočtu školy na rok 2021 na odmeny zamestnancom vo výške =2.000,- €.

Hlasovanie:
Za:

7

Adamčiak Dušan,Hollý Matúš, Ing. Kandera Juraj,
Ing. Sameliak Martin, Ing. Smitek Peter, Sekan Stanislav, Záchej Juraj

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 2
Dvorský Pavol, Mgr. Beka Igor
Nehlasoval: 0
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina všetkých poslancov

podpísané
Bc. Ladislav Balážec, starosta obce

V Partizánskej Ľupči, dňa 20.12.2021

Uznesenie č. 11/6/2021
z 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča zo dňa 17.12.2021

K bodu č. 12 Správa o stave žiadostí o odkúpenie pozemkov.
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
I.

Berie na vedomie

stanovisko stavebnej komisie
II.

Žiada

obecný úrad vypracovať podklady k predaju pozemkov

Hlasovanie:
Za:

7

Adamčiak Dušan,Hollý Matúš, Ing. Kandera Juraj,
Ing. Sameliak Martin, Ing. Smitek Peter, Sekan Stanislav, Záchej Juraj

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 2
Dvorský Pavol, Mgr. Beka Igor
Nehlasoval: 0
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina všetkých poslancov

podpísané
Bc. Ladislav Balážec, starosta obce

V Partizánskej Ľupči, dňa 20.12.2021

Uznesenie č. 12/6/2021
z 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča zo dňa 17.12.2021

K bodu č. 13 Rôzne - Návrh na odpis pohľadávky
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

I. prerokovalo

v zmysle Čl. 2 VZN č. 10/2019 Zásady hospodárenia s majetkom obce návrh na odpis pohľadávky
v celkovej výške 335,96 €
II. schvaľuje
odpis pohľadávky v celkovej výške 335,96 €

Hlasovanie:
Za:

7

Adamčiak Dušan,Hollý Matúš, Ing. Kandera Juraj,
Ing. Sameliak Martin, Ing. Smitek Peter, Sekan Stanislav, Záchej Juraj

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 2
Dvorský Pavol, Mgr. Beka Igor
Nehlasoval: 0
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina všetkých poslancov

podpísané
Bc. Ladislav Balážec, starosta obce

V Partizánskej Ľupči, dňa 20.12.2021

Uznesenie č. 13/6/2021
z 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Partizánska Ľupča zo dňa 17.12.2021

K bodu č. 13 Rôzne – Protokol číslo 1/2021 o odovzdaní a prevzatí majetku obce
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a
v zmysle VZN č. 10/2019 Zásady hospodárenia s majetkom obce

I. schvaľuje

zverenie hnuteľného majetku: Altánok 1 ks v cene =7.103,16 € do správy Zariadenia pre seniorov
Karita Obce Partizánska Ľupča, IČO: 42433819.

Hlasovanie:
Za:

7

Adamčiak Dušan,Hollý Matúš, Ing. Kandera Juraj,
Ing. Sameliak Martin, Ing. Smitek Peter, Sekan Stanislav, Záchej Juraj

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní: 2
Dvorský Pavol, Mgr. Beka Igor
Nehlasoval: 0
Potrebné kvórum: nadpolovičná väčšina všetkých poslancov

podpísané
Bc. Ladislav Balážec, starosta obce

V Partizánskej Ľupči, dňa 20.12.2021

Príloha č. 1. - VZN č. 3/2021 tvorí prílohu Uznesenia č. 5/6/2021

OBEC PARTIZÁNSKA ĽUPČA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Č. 03/2021
O URČENÍ SPÁDOVEJ MATERSKEJ ŠKOLY

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa:

30.11.2021

Návrh VZN zvesený z úradnej tabule dňa:

17.12.2021

VZN zverejnené po schválení dňa:

17.12.2021

Účinnosť VZN nadobúda dňa:

01.01.2022

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Č. 03/2021
O URČENÍ SPÁDOVEJ MATERSKEJ ŠKOLY

Obec Partizánska Ľupča na základe ustanovení §4 ods. 5 písm. a bod 6, §6 ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v súlade s §59a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade §8a zákona č. 596/2003 Z.z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie o určení spádovej materskej školy.

§1
Účel a predmet
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len: “VZN”) určuje Materskú školu pri Základnej škole s
materskou školou, Partizánska Ľupča 419 , 032 15 Partizánska Ľupča (ďalej len: “spádová materská
škola”) ako spádovú materskú školu pre deti s trvalým pobytom v obci Partizánska Ľupča pre plnenie
povinného predprimárneho vzdelávania.

§2
Základné ustanovenia
1. Obec Partizánska Ľupča (ďalej len: “obec”) je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou,
Partizánska Ľupča 419 , 032 15 Partizánska Ľupča (ďalej len ZŠ s MŠ), ktorej súčasťou je Materská
škola pri Základnej školy s materskou školou, Partizánska Ľupča 419 , 032 15 Partizánska Ľupča.
2. Spádová materská škola je určená na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania pre deti s
trvalým pobytom v obci Partizánska Ľupča.
§3
Záverečné ustanovenia
1. VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Partizánskej Ľupči dňa 17. 12.2021
Uznesením č. 5/6/2021.
2. VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2022.
Partizánska Ľupča, dňa 17.12.2021.

Bc. Ladislav Balážec
starosta obce

Príloha č. 2. - VZN č. 4/2021 tvorí prílohu Uznesenia č. 6/6/2021

OBEC PARTIZÁNSKA ĽUPČA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 04/2021
O URČENÍ VÝŠKY FINANČNÝCH
PROSTRIEDKOV NA MZDY A PREVÁDZKU NA
DIEŤA A ŽIAKA ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO
ZARIADENIA PRE ROK 2022

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa:

30.11.2021

Návrh VZN zvesený z úradnej tabule dňa:

17.12.2021

VZN zverejnené po schválení dňa:

17.12.2021

Účinnosť VZN nadobúda dňa:

01.01.2022

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PARTIZÁNSKA ĽUPČA

č. 04/2021
O URČENÍ VÝŠKY FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA MZDY A PREVÁDZKU NA
DIEŤA A ŽIAKA ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA PRE ROK 2022
Obecné zastupiteľstvo Partizánska Ľupča v zmysle § 4 ods. 3. pís. h) a § 6 ods. 2 zákonač.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 6 ods. 12 písm. c),
zákona č. 596/2003 Z. z. štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 596/2003 Z.z.“), a s §7 a 19
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len
„VZN“).
§1
Úvodné ustanovenia
Účelom VZN je určenie výšky a spôsobu použitia dotácie na mzdy a prevádzku školy a
školského zariadenia na:

a) dieťa materskej školy,
b) žiaka školského klubu detí,
c) potenciálneho stravníka v zariadení školského stravovania.
§2
Vymedzenie pojmov

1) Dotácia na mzdy je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky a zahŕňa výdavky na
mzdy a platy vrátane poistného a príspevku zamestnávateľa do poisťovní za zamestnancov,
ktorí zabezpečujú výchovno-vzdelávací proces a za zamestnancov, ktorí zabezpečujú
prevádzku školy a školského zariadenia. Ďalej zahŕňa výdavky - bežné transfery na odstupné,
odchodné pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný
dôchodok a na odmeny, vyplácaných pedagogickému a nepedagogickému zamestnancovi
školy a školského zariadenia za podmienok a v rozsahu ustanovených osobitným predpisom
maximálne vo výške dohodnutej v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, výdavky na
nemocenské dávky a úrazové dávky hradené zamestnávateľom podľa osobitých predpisov.
2) Dotácia na prevádzku, je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky škôl a školských
zariadení podľa § 1 a zahŕňa všetky výdavky zadefinované Ministerstvom financií SR v
ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie - tovary a služby ako sú napr. výdavky na
cestovné náhrady, energie, vodu a telekomunikácie, materiál, dopravné, rutinnú a štandardnú
údržbu, nájomné za nájom a služby.
3) Hospodárnosť - je vynaloženie verejných financií na vykonanie činnosti alebo obstaranie
tovarov, prác a služieb v správnom čase, vo vhodnom množstve a kvalite za najlepšiu cenu.

4) Efektívnosť je najvýhodnejší vzájomný pomer medzi použitými verejnými financiami a
dosiahnutými výsledkami.

5) Účinnosť - je plnenie určených cieľov a dosahovanie plánovaných výsledkov vzhľadom na
použité verejné financie.
6) Účelnosť je vzťah medzi určeným účelom použitia verejných financií a skutočným účelom ich
použitia.
7) Prijímateľom dotácie je škola a školské zariadenie s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej

pôsobnosti Obce Partizánska Ľupča.

8) Výkonový ukazovateľ je:
a) počet detí materskej školy, ktorý škola vykázala k 15.09.2021 v štatistickom výkaze Škôl
(MŠVVaŠ) 40-01,
b) počet žiakov v školskom klube detí, nultého až piateho ročníka základnej školy, ktorý škola
vykázala k 15. 09. 2021 v štatistickom výkaze Škôl (MŠVVaŠ) 40-01,
c) počet potenciálnych stravníkov (všetkých žiakov základnej školy), ktorých škola vykázala k
15. 09. 2021 v štatistickom výkaze Škôl (MŠVVaŠ) 40- 01.

§3
Výška dotácia na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

1) Obec Partizánska Ľupča určuje ročnú výšku dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení v jej zriaďovateľskej pôsobnosti na jeden výkonový ukazovateľ nasledovne:
2022
Ročná výška dotácie/
výkonový ukazovateľ

Celková výška ročnej
dotácie

Dieťa materskej školy/ materská škola

2 692,87 €

110 408,00 €

Žiak školského klubu detí/ školský klub
detí

591,84 €

20 123,00 €

Potencionálny stravník - žiak ZŠ/
školská jedáleň

177,55 €

26 633,00 €

Škola a školské zariadenie

157 164,00 €

SPOLU

2) Výška dotácie pre školu a školské zariadenie sa určí ako súčin počtu výkonových ukazovateľov
vykázaných podľa § 2 ods. 8 tohto VZN a výšky dotácie na mzdy a prevádzku na jeden
výkonový ukazovateľ, určenej podľa jednotlivých kategórií škôl a školských zariadení v § 3
ods. 1 tohto VZN. Ročná dotácia sa zaokrúhľuje na celé eurá podľa matematických pravidiel
zaokrúhľovania.
§4
Termín a spôsob poskytovania dotácie

1) Obec Partizánska Ľupča oznámi Základnej škole s materskou školou Partizánska Ľupča, výšku
ročnej dotácie na rok 2022 najneskôr do 28. februára 2022.

2) Dotácia stanovená podľa predchádzajúcich odsekov tohto VZN bude poskytovaná prijímateľovi
dotácie mesačne vo výške 1/12 ročnej dotácie, najneskôr do 25. dňa príslušného mesiaca. V
prípade, že 25. deň v príslušnom mesiaci pripadne na deň pracovného pokoja, bude mu dotácia
poskytnutá prvý pracovný deň po dni pracovného pokoja.
3) Obec Partizánska Ľupča poskytne dotáciu na mzdy a prevádzku materskej škole, školskému
klubu detí, zariadeniu školského stravovania, ktoré sú súčasťou Základnej školy s materskou

školou Partizánska Ľupča s právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je obec Partizánska
Ľupča, na výdavkový účet Základnej školy s materskou školou Partizánska Ľupča.
4) Ročná výška dotácie je stanovená jednou sumou na prevádzku a mzdy na jedného žiaka a jedno
dieťa školy a školského zariadenia. Dotácia na dieťa materskej školy zahŕňa aj finančné
prostriedky na mzdy a prevádzku spojené so stravovaním dieťaťa v materskej škole.
§5
Použitie dotácie

1) Prijímateľ dotácie je povinný pridelené finančné prostriedky použiť v súlade s
rozpisom
dotácie. Použité finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne,
účinne a účelne.
§6
Kontrola použitia dotácie

1) Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tohto
všeobecne záväzného nariadenia vykonáva Obec Partizánska Ľupča a ostatné oprávnené
orgány.
2) Prijímateľ dotácie je povinný pri kontrole predložiť všetky doklady preukazujúce hospodárne,
efektívne, účelné a účinné vynaloženie pridelených finančných prostriedkov.

§7
Spoločné ustanovenia

1) Zmena výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území
obce Partizánska Ľupča sa môže uskutočniť len zmenou všeobecne záväzného
nariadenia.
2) Dotácia poskytnutá školám a školským zariadeniam podľa §1 tohto VZN bola schválená v
rozpočte obce Partizánska Ľupča na rozpočtový rok 2022.

§8
Záverečné ustanovenia

1) VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Partizánskej Ľupči na svojom zasadnutí dňa
17.12.2021 Uznesením č. 6/6/2021
2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2022.
3) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce
Partizánska Ľupča č. 1/2021

V Partizánskej Ľupči dňa 17.12.2021

Bc. Ladislav Balážec
starosta obce

Príloha č. 3. - VZN č. 5/2021 tvorí prílohu Uznesenia č. 7/6/2021

OBEC PARTIZÁNSKA ĽUPČA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 05/2021
O URČENÍ VÝŠKY FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV
NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NA VÝCHOVU
A VZDELANIE A NÁKLADOV SPOJENÝCH SO
STRAVOVANÍM V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH
ZARIADENIACH, KTORÝCH
ZRIAĎOVATEĽOM JE
OBEC PARTIZÁNSKA ĽUPČA.

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa:

30.11.2021

Návrh VZN zvesený z úradnej tabule dňa:

17.12.2021

VZN zverejnené po schválení dňa:

17.12.2021

Účinnosť VZN nadobúda dňa:

01.01.2022

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021
o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a
nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je
Obec Partizánska Ľupča.

Obecné zastupiteľstvo v Partizánskej Ľupči v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 6
ods. 24 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 a ustanoveniami § 28, § 49, §
114, § 116 a § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznáša na tomto
všeobecne záväznom nariadení:
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1

Účel a predmet
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a
školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Partizánska Ľupča.
§2
Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach
V školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Partizánska Ľupča sa
uhrádzajú tieto príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov
spojených so stravovaním (ďalej len „príspevky“):
1. príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole,
2. príspevok na činnosť školského klubu detí,
3. príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v zariadení školského
stravovania.

DRUHÁ ČASŤ
PRÍSPEVKY V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH
§3
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 10,00 €.
2. Príspevok sa uhrádza vopred do 20. dňa v kalendárnom mesiaci v hotovosti riaditeľke
materskej školy alebo ňou poverenej osobe.
3. Ak je dieťa prijaté do materskej školy v priebehu školského roka, za prvý mesiac dochádzky sa
príspevok uhrádza vždy do troch pracovných dní odo dňa, v ktorom bolo zákonnému
zástupcovi doručené rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy.
4. Príspevok sa neuhrádza za dieťa v súlade s § 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov:

a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

§4
Výška, termín a spôsob úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole v období
obmedzenej alebo prerušenej prevádzky cez letné prázdniny
1. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do
materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby
alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.
2. Preukázateľný spôsob je predloženie potvrdenia od lekára (ak je dôvodom choroba) a čestné
vyhlásenie zákonného zástupcu o rodinných dôvodoch prerušenia dochádzky do materskej
školy.
3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v
čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená obcou
alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť
určeného príspevku vypočítanú pomerom dní, ktoré bolo dieťa v materskej škole.
4. Zákonný zástupca podáva písomnú žiadosť spolu o odpustenie príspevku ( spolu s dokladom
o trvaní choroby, resp. preukáže rodinné dôvody) najneskôr do 10. dňa v nasledujúcom
mesiaci, kedy dieťa z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov prerušilo dochádzku do
materskej školy.
5. Riaditeľ ZŠ s MŠ vzdá písomné rozhodnutie o prerušení dochádzky dieťaťa, ktoré sa považuje
za vyrozumenie žiadosti. V prípade, ak žiadosť nebude kompletná a termín sa nedodrží,
nebude uznané odpustenie platby príspevku.

§5
Príspevok na činnosť školského klubu detí
1. Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na činnosť školského klubu detí (ŠKD) mesačne za dieťa
sumou vo výške =5,00 €.
2. Príspevok sa uhrádza vopred do 20. dňa v kalendárnom mesiaci.
3. Ak je dieťa prijaté do ŠKD v priebehu školského roka, za prvý mesiac dochádzky sa príspevok
uhrádza vždy do troch pracovných dní odo dňa, v ktorom bolo zákonnému zástupcovi
doručené rozhodnutie o prijatí dieťaťa do školského klubu detí.
4. Príspevok na činnosť školského klubu detí sa neuhrádza v čase prerušenia vyučovania na
školách a školských zariadeniach, ktoré bolo zapríčinené zo strany obce alebo inými
závažnými dôvodmi. V týchto prípadoch zákonný zástupca uhrádza pomernú časť určeného
príspevku vypočítanú pomerom dní, ktoré bolo dieťa v ŠKD.
5. Obec môže znížiť alebo odpustiť príspevok, ak zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada
a predloží doklad o tom, že je poberateľom pomoci v hmotnej núdzi.
6. Zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú podmienky, ktoré toto
odôvodňujú.

§6
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie v zariadení školského
stravovania
1. Zariadenie školského stravovania poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú

úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín

podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami nákladov na nákup
potravín na jedno jedlo určenými ministerstvom školstva.
2. Príspevok na čiastočnú úhradu v zariadení školského stravovania pozostáva:
a) z úhrady výšky finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup
potravín podľa vekových kategórií stravníkov zodpovedajúcemu 1. finančnému
pásmu zverejneného Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR na
internetovej stránke
b) z príspevku na režijné náklady zariadenia školského stravovania vo výške =5,00 €
mesačne. Príspevok na režijné náklady sa uhrádza bez ohľadu na to, koľko dní
v mesiaci sa dieťa/ stravník v školskej jedálni odstravuje.
3. Výška príspevku je nasledovná:
1 desiata

1 obed

1 olovrant

Stravník – dieťa v MŠ

Stravníci od 2 – 6 rokov

Celodenná
strava

€

€

€

€

0,34

0,80

0,23

1,37

1 obed
Stravník – žiak v ZŠ
€
Stravníci od 6 – 11 rokov

1,08

Stravníci od 11 – 15 rokov

1,16

Stravníci od 15 – 18/19 rokov

1,26

4. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v zariadení školského
stravovania podľa tohto článku sa uhrádza do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý
predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza a to v hotovosti
vedúcemu školskej jedálne.
5. V prípade, že zákonný zástupca neodhlásil zo stravy dieťa alebo žiaka d 08:00 hod., je
povinný uhradiť plnú výšku príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín
a príspevku na režijné náklady.

§7
Stravovanie a príspevok dospelých stravníkov v zariadení školského stravovania
1. Zriaďovateľ súhlasí so stravovaním dospelej osoby v zariadeniach školského stravovania.
2. Denný príspevok dospelých stravníkov na nákup potravín sa uhrádza podľa finančného
pásma stanoveného MŠ pre vekovú kategóriu stravníkov 15 – 18/19-ročných žiakov strednej
školy.
3. Náklady na nákup potravín na jedno jedlo pre dospelého stravníka sa určujú vo výške 1,26 € a
režijné náklady vo výške 1,30 €.
4. Dospelý stravník uhrádza za jedno hlavné jedlo cenu = 2,56 €, ktorá sa skladá z príspevku vo
výške nákladov na nákup potravín a režijných nákladov.
5. Stravovanie zamestnancov sa realizuje v súlade so Zákonníkom práce. Hodnota obeda sa
stanovuje na sumu =2,56 €, pričom zamestnanec prispieva sumou =1,00 €, zamestnávateľ
sumou =1,39 € a zo sociálneho fondu zamestnávateľ prispieva =0,17 €
6. Príspevok dospelých stravníkov sa uhrádza do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý
predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza a to v hotovosti vedúcemu
školskej jedálne.

TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ, ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
§8
Úhrada príspevku
1. Zákonný zástupca alebo dospelá osoba majú povinnosť príspevok uhradiť spôsobom a za
podmienok, ktoré určí riaditeľ školy alebo školského zariadenia (ďalej len „riaditeľ“) vo
vnútornom predpise.
2. Riaditeľ je povinný účinné VZN, ako aj smernicu o podmienkach úhrady príspevku zverejniť
na webovom sídle školy a v priestoroch školy.
3. Riaditeľ je povinný na stretnutí zákonných zástupcov a rodičov detí a žiakov (rodičovskom
združení) informovať o výške príspevkov uhrádzaných zákonnými zástupcami.
§9
Postup pre zníženie alebo odpustenie príspevkov
1. Žiadosť o zníženie alebo odpustenie príspevkov môže uplatniť zákonný zástupca u
zriaďovateľa – Obec Partizánska Ľupča. Písomné žiadosti je potrebné doručiť na obecný úrad.
2. Obec môže o žiadosti rozhodnúť za podmienky, že k žiadosti bude zo strany zákonného
zástupcu predložený doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k
dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.[1]
3. Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú podmienky
zníženia a odpustenia príspevkov, t. j. pokiaľ je zákonný zástupca poberateľom dávky v
hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.[1]
4. Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení príspevku, zákonný
zástupca túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámi na obecný úrad.

5. Tento postup sa neuplatní, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa
osobitného predpisu.[2]
§ 10
Záverečné ustanovenia
Toto VZN schválilo obecné zastupiteľstvo obce Partizánska Ľupča na zasadnutí dňa 17. 12.2021
Uznesením číslo 7/6/2021
Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa vyvesenia nariadenia na úradnej tabuli a na
webovom sídle po jeho schválení v zastupiteľstve.
§ 11
Zrušovacie ustanovenia
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN 9/2019 a 2/2019 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec
Partizánska Ľupča.
V Partizánskej Ľupči dňa 17. decembra 2021
Bc. Ladislav Balážec, starosta obce
POZNÁMKY POD ČIAROU
[1] Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
[2] § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky

