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NÁVRH NA UZNESENIE: 
 

Obecné zastupiteľstvo  
schvaľuje   a) Súhrnnú správu o hospodárení za rok 2020 

b) Finančné hospodárenie škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

a presun zostatku z roku 2020 vo výške 22 696 € na rok 2021 

s možnosťou čerpania do 31.03.2021 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA: 
 

Financovanie regionálneho školstva zo štátneho rozpočtu  je legislatívne upravené 

zákonom, č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení, ktorý dňom 1. septembra 2017 bol novelizovaný zákonom č. 182/2017 Z.z. v z.n.p 

a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

Obec Zemné zabezpečí úlohu štátnej správy na úseku školstva, ktorá je preneseným výkonom 

štátnej správy 

Obec Zemné je zriaďovateľom dvoch (2) základných škôl : 
 

1. Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Zemnom 

IČO:   37860844 

Typ školy:  základná  ročník: 1 - 9 
 

2. Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským v Zemnom 

IČO:   37864033  

Typ školy:  základná   ročník: 1 - 9 
 

Základné školy sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Ich práva a povinnosti sú vymedzené 

školským zákonom, predmet ich činnosti v zriaďovacej listine. Základné školy sú rozpočtové 

organizácie (ďalej len RO) s právnou subjektivitou.  

Súčasťou základných škôl sú školské kluby detí bez právnej subjektivity 

– ŠKD pri ZŠ Zemné  

– ŠKD pri ZŠ VJM Zemné. 

 

Materské školy a školské stravovacie zariadenie sú bez právnej subjektivity, nie sú 

súčasťou základných škôl, sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obce bez právnej subjektivity . 

 

Finančné prostriedky oboch škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zemné ku dňu 31. 12. 

2020, rozpočet na rok 2020 oboch škôl a predškolských zariadení spolu s dohodovacím 

konaním činili         621 207,00 

 

Nevyčerpané prostriedky v roku 2020 - použité v roku 2021 22 696,00 

2.1.) Prostriedky zo štátneho rozpočtu ZŠ VJS    8 296,00 (8 295,44)  

2.2.) Prostriedky zo štátneho rozpočtu ZŠ VJM  14 400,00 
 

Správa analyzuje  financovanie regionálneho školstva výlučne z pohľadu finančných 

prostriedkov zo štátneho rozpočtu.  

Nie sú sledované a vyčíslené finančné prostriedky získané z iných zdrojov: 

ZŠ VJM – Jedlik Alapiskola – zo zdrojov OPĽZ  

    a ERASMUS. 

 

Tieto finančné hodnoty sú vyčíslené  v Záverečnom účte Obce Zemné za rok 2020. 


