
Príloha č. 1 

Správa z kontroly plnenia uznesení OZ v Dulove  

zo zasadnutia dňa 9. apríla 2019 

──────────────────────────────────────── 
Vzhľadom na dlhodobú PN hlavného kontrolóra Ing. J. Tichého, bola 

kontrola uznesení vypracovaná obecným úradom, predkladá Ing. P. Mišík  

 
 

Uznesením č. 16/2019, písmenom B/ obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému 

úradu do 31.5.2019: 

- Pripraviť varianty možnej zámeny pozemkov 

Na zámenu časti pozemku E č. 719/12 vo vlastníctve obce za pozemok C č. 756, 

ktorého vlastníkom je E. Gábor nebolo možné z nasledovných dôvodov: 

- Uznesením č. 27/2016 a Uznesením č. 42/2016 bol schválený predaj 

nehnuteľného majetku obce Dulov vlastníkom priľahlých pozemkov 

alebo pozemkov pod stavbami aj na danej parcele E č. 719/12 s cenou 

7,26 €/m2. 

- Pozemok C č. 756 podľa vyjadrenia OÚ Ilava, katastrálny odbor nie je 

záväzným údajom katastra nehnuteľností, keďže výmery 

pozemkovoknižných parciel v procese vyhotovenia mapy určeného 

operátu ROEP boli určené digitalizáciou.  

 

Uznesením č. 18/2019, písmenom B/ obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému 

úradu do 31.5.2019: 

- Vypracovať zmluvu s vlastníkmi pozemkov, na ktorých sa bude 

realizovať navrhovaná dočasná cesta pre stavebné mechanizmy 

Zmluva s vlastníkmi pozemku E  266/65 o celkovej výmere 7473 m2 je 

pripravená tak, aby z nej vyčlenená časť 1.315 m2 bola využitá na prístupovú 

cestu, spájajúcu lokalitu JPU s cestou II. triedy 507. V súčasnosti po konzultácii 

s OÚ Ilava, katastrálny odbor prebieha jednanie s vlastníkmi pozemkov: 

Vladimírom Šlesarom, bytom Dubnica n/V, Miroslavom Šlesarom, bytom 

Dubnica n/V a Jozefom Galbavým, bytom Dulov o rozdelenie pozemku na dve 

časti tak, aby prístupová cesta bola vybudovaná na novovzniknutej parcele J. 

Galbavého, ktorý vlastní ½ z celkovej výmery.   

 

Uznesením č. 22/2019, písmenom B/ obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému 

úradu do 31.5.2019: 

- Pripraviť návrh novej zmluvy s producentom splaškových odpadových 

vôd obcou Horovce, ktorá nahradí predchádzajúcu zmluvu a jej všetky 

dodatky. V návrhu zmluvy uviesť schválené hraničné hodnoty množstva 

splaškových vôd a v zmysle zákona najvyššie koncentračné hodnoty 

znečistenia. V prípade ich prekročenia určiť aj sankcie voči producentovi 

Horovce. 



Príloha č. 1 

Návrh novej zmluvy s producentom splaškových odpadových vôd, obcou 

Horovce o podmienkach na odvádzanie odpadových vôd je pripravený na 

odsúhlasenie OZ-om. 

 
 

Uznesením č. 32/2019 sa  schválilo Rozpočtové opatrenie č. 10, v ktorom bolo 

na oddychovú zónu  (Pamätník Behu okolo Dulova)  na prípravnú a projektovú 

dokumentáciu vyčlenené 350 €. No vynaložené výdavky boli 327 € na 

geometrické zameranie pozemku a 450 € za projektovú dokumentáciu – ako 

kapitálové výdavky čerpané z rezervného fondu.  

Je potrebné doplniť uznesenie na čerpanie rezervného fondu: 

 

 

Obecné zastupitelstvo v Dulove schvaľuje použitie prostriedkov rezervného 

fondu na kapitálové výdavky – prípravnú a projektovú dokumentáciu na 

oddychovú zónu (pamätník Beh okolo Dulova) vo výške 777 €.   



Príloha : 

 Obec na základe § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších a podľa  § 140 ods. 10 a § 141 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákon v znení 

neskorších predpisov  

 

vydáva  

 

 

Všeobecne záväzné nariadene  č. 1/2019, 

ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky 

príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady  v školskej jedálni 

a výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce  Dulov 
 

 

 

Článok 1 

Všeobecné ustanovenie 

 

Toto VZN určuje zákonným zástupcom detí, žiakov, iným fyzickým osobám a zamestnancom 

škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dulov: 

 

a) výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín, na úhradu 

režijných nákladov a podmienky úhrady za stravovanie v školskej jedálni materskej 

školy a výdajnej školskej jedálni  základnej školy, 

b) podmienky na zníženie alebo odpustenie príspevkov pre deti a žiakov v hmotnej núdzi 

podľa príslušného zákona, 

c) finančné pásma na nákup potravín, v súlade s ktorými sa následne určuje výška 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín.  

 

                                                         

Článok 2 

Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň 

 

Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec Dulov, poskytuje 

stravovanie podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem 

a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre:  

a) deti materských škôl, 

b) žiakov základných škôl, 

c) zamestnancov škôl a školských zariadení, 

d) iné fyzické osoby so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva. 

 

Článok 3 

Materská škola 

 



1. Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 9 školského zákona určuje výšku príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa na nákup potravín 

podľa vekových kategórií stravníkov v školskej jedálni takto: 

a) zákonný zástupca dieťaťa materskej školy uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu  

nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií 

stravníkov v súlade s finančným pásmom, ktoré vydáva Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu SR (ďalej len MŠVVaŠ SR), ak v písmene b) nie je 

uvedené inak, 

b) zákonný zástupca dieťaťa materskej školy, na ktoré sa poskytuje dotácia na 

podporu výchovy k stravovacím návykom, uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu 

nákladov vo výške rozdielu medzi nákladmi na nákup potravín podľa vekových 

kategórií stravníkov v súlade s 1. finančným pásmom, ktoré vydáva MŠVVaŠ SR 

a dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom.  

c) zamestnanci materskej školy, školskej jedálne pri materskej škole a iné fyzické 

osoby majú výšku príspevku určenú v kategórii stravníci od 15-18/19 rokov  

v súlade s 1. finančným pásmom, ktoré vydáva MŠVVaŠ SR. 

 

 

Sumy sú 

uvedené v eur 

Desiata Obed Olovrant Spolu 

Materské školy 

denné (stravníci 

od 2-6 rokov) 

0,34 0,80 0,23 1,37 

Zamestnanci 

MŠ, ŠJ pri MŠ 

a iné fyzické osoby 

 1,26   

 

 

2. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom sa poskytuje na: 

a) dieťa navštevujúce posledný ročník materskej školy vo výške 1,20 € za každý deň, 

v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole 

a súčasne odobralo stravu, minimálne obed. 

b) dieťa navštevujúce materskú školu, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník 

materskej školy, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej 

núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima za každý deň, 

v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole 

a súčasne odobralo stravu. 

 

3. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, je povinný odhlásiť dieťa zo 

stravy priamo v materskej škole (telefonicky alebo osobne) najneskôr do 8,00 hod. dňa, za 

ktorý ho zo stravy odhlasuje. 

 

4. Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 10 školského zákona určuje výšku príspevku 

na úhradu režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál  a nápojov v školskej jedálni 

nasledovne. Príspevok na úhradu režijných nákladov pre zamestnancov materskej školy, 

školskej jedálne a iných fyzických osôb sa stanovuje prepočítaním skutočných nákladov 

na jedno odobraté hlavné jedlo – obed v školských jedálňach vo výške 2,65 € za obed.  

 

5. Úhradu nákladov na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín, úhradu nákladov 

vo výške rozdielu medzi nákladmi na nákup potravín a poskytnutou dotáciou na podporu 



výchovy k stravovacím návykom za každé dieťa materskej školy, vykonáva zákonný 

zástupca dieťaťa na daný mesiac do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca do pokladne  alebo 

bezhotovostne bankovým prevodom. Zamestnanci  materskej školy a školskej jedálne  pri 

materskej škole a iné fyzické osoby uhrádzajú náklady na stravovanie vo výške nákladov 

na nákup potravín v uvedenom termíne do pokladne alebo bezhotovostne bankovým 

prevodom. 

 

6. Príspevok na úhradu režijných nákladov za zamestnancov materskej školy a školskej 

jedálne pri materskej škole je uhrádzaný nasledovne. Časť zodpovedajúca 55% ceny jedla 

v zmysle § 152 od. 3 Zákonníka práce, čo predstavuje čiastku 2,16 € za obed, uhrádza 

zamestnávateľ  na daný mesiac do posledného dňa daného mesiaca  do pokladne.  Zvyšnú 

časť (0,49 € za obed) uhrádza zamestnanec prostredníctvom zrážky zo mzdy.  

 

7. Príspevok na úhradu režijných nákladov  iné fyzické osoby uhrádzajú na daný mesiac do 

20. dňa predchádzajúceho mesiaca do pokladne. 

 

8. Zákonnému zástupcovi dieťaťa, u ktorého podľa potvrdenia od odborného lekára 

zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, ale toto dieťa neodobralo stravu z dôvodu, 

že zriaďovateľ nezabezpečil tomuto dieťaťu osobitné stravovanie, zriaďovateľ vyplatí 

dotáciu bezhotovostným prevodom na jeho bankový účet mesiac pozadu, na základe 

evidencie dochádzky dieťaťa do materskej školy. 

 

Článok 4 

Základná škola 

 

1. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom sa poskytuje na žiaka základnej 

školy vo výške 1,20 € za každý deň, v ktorom sa žiak zúčastnil vyučovania a súčasne 

odobral stravu (obed). 

 

2. V prípade, že sa žiak nezúčastní vyučovania, nárok na dotáciu vo výške 1,20 € na podporu 

k stravovacím návykom nemá.  

 

3. Zákonný zástupca žiaka, ktorý navštevuje základnú školu, uhrádza plnú stanovenú sumu 

úhrady za stravu (bez priznanie dotácie 1,20 €) za: 

a) odobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa žiak nezúčastnil 

vyučovania v základnej škole a zákonný zástupca ho neodhlásil zo stravy 

v školskej jedálni, 

b) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa žiak nezúčastnil 

vyučovania v základnej škole a zákonný zástupca ho neodhlásil zo stravy 

v školskej jedálni.  

 

4. Zákonný zástupca žiaka, ktorý navštevuje základnú školu, je povinný odhlásiť žiaka zo 

stravy priamo v danej základnej škole (telefonicky alebo osobne) najneskôr do 7,30 hod. 

dňa, za ktorý ho zo stravy odhlasuje.  

 

5. Obec Dulov, ako zriaďovateľ školskej jedálne a výdajnej školskej jedálne určuje 

príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni alebo vo 

výdajnej školskej jedálni pre vekovú kategóriu stravníkov v 1. finančnom pásme: 

- Žiak od 6 do 11 rokov – 1,08 €. 



Finančné pásma určuje MŠVVaŠ SR podľa osobitného predpisu. 

 

6. Zákonnému zástupcovi žiaka, u ktorého podľa potvrdenia od odborného lekára zdravotný 

stav vyžaduje osobitné stravovanie, a tento žiak neodoberie  stravu z dôvodu, že 

zriaďovateľ nezabezpečil tomuto žiakovi osobitné stravovanie, zriaďovateľ vyplatí 

dotáciu bezhotovostným prevodom na jeho bankový účet mesiac pozadu, na základe 

evidencie dochádzky žiaka do základnej školy. 

 

7. Zamestnanci základnej školy majú výšku príspevku na potraviny určenú v kategórii 

stravníci od 15 do 19 rokov v súlade s 1. finančným pásmom vydaným MŠVVaŠ SR vo 

výške 1,26 €.  

 

8. Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 10 školského zákona určuje výšku príspevku 

na úhradu režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál  a nápojov v školskej jedálni 

a výdajnej školskej jedálni nasledovne. Príspevok na úhradu režijných nákladov pre 

zamestnancov základnej školy sa stanovuje prepočítaním skutočných nákladov na jedno 

odobraté hlavné jedlo – obed v školskej jedálni vo výške 2,65 € za obed.  

 

9. Zamestnanci  základnej  školy uhrádzajú náklady na stravovanie vo výške nákladov na 

nákup potravín do 20.  dňa predchádzajúceho mesiaca do pokladne  alebo bezhotovostne 

bankovým prevodom.  

 

10. Príspevok na úhradu režijných nákladov za zamestnancov základnej školy je uhrádzaný 

nasledovne. Časť zodpovedajúca 55% ceny jedla v zmysle § 152 od. 3 Zákonníka práce, 

čo predstavuje čiastku 2,16 € za obed, uhrádza zamestnávateľ  na daný mesiac do 

posledného dňa daného mesiaca  do pokladne.  Zvyšnú časť (0,49 € za obed) uhrádza 

zamestnanec prostredníctvom zrážky zo mzdy.  

 

Článok 5 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia stráca účinnosť Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2015, 

ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základnej škole a výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl 

a školských zariadení v obci Dulov. 

 

Článok 6 

Záverečné ustanovenie 

 

Príspevok na stravu v zmysle tohto dodatku sa vyberá prvý krát na mesiac september 2019. 

 

 

 



Príloha č. 3 

 

Obec je povinná pri používaní návratných zdrojov financovania (úveru) dodržiavať pravidlá 

stanovené zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  Kontrolu dodržiavania 

pravidiel prevádza hlavný kontrolór obce. Z titulu dlhodobej PN hlavného kontrolóra bola  

správa pripravená obecným úradom 

 

 

Uznesením č. 24/19 písmeno A/ bolo schválené použitie prostriedkov rezervného fondu vo 

výške 20.000 € na úhradu časti úveru. 

 

Obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, ak sumu splátok 

návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov  neprekročí v príslušnom 

rozpočtovom roku 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka  

(§17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z.)    

 

- bežné príjmy predchádzajúceho roka 524.065,20 €, z toho vlastné 394.738,18 € 

- 20% bežných príjmov vlastných r. 2018 78.947,64  > 20.000 €  

 

Obec mohla realizovať splátku úveru vo výške 20.000 € 

 

 

 

 

Uznesením č. 11/2019 písmeno F/ bolo schválené  Rozpočtové opatrenie č. 1, ktorým sa 

zvyšuje rozpočet obce o úverové zdroje použité na spoluúčasť obce na projekt „Zníženie 

energetickej náročnosti budovy ZŠ Dulov“ vo výške 10.000 €. 

 

Uznesením č. 21/19 písmeno B/ bolo schválené čerpanie úveru na realizáciu oplotenia 

pozemku C 73/2 – ČOV a zberného dvora v predpokladanej výške 12.000 €. 

  

Uznesením č. 28/19 písmeno C/ bolo schválené čerpanie úveru na projekt rekonštrukcie 

a prerobenia pôvodného školského bytu v ZŠ vo výške 15.200 €  

 

Na dnešnom zasadnutí sa prejednal bod 8. - Projekt výstavby chodníka a prístrešku pre 

cestujúcich. Plánuje sa čerpanie úveru  na tento projekt  vo výške 17.047,11 €,  do doby 

preplatenia projektu z MAS Vršatec, predpoklad 7 mesiacov.  (Úprava rozpočtu 17.100 €) 

 

Spolu plánované čerpanie úveru predstavuje čiastku  54.300 € 

 

Obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, ak celková suma 

dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového 

roka   (§17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z.)    

 

- bežné príjmy predchádzajúceho roka 524.065,20 € 

 

- celková suma dlhu:  zostatok k 1.1.2019 52.451,61 € + plánové čerpanie úveru 54.300 

€ – splátka 20.000 € = 86.751,61 €  

 

-  60% bežných príjmov r. 2018   314.439,12 €  > 86.751,61 €  

 



Príloha č. 3 

Obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania schválené 

obecným zastupiteľstvom vo výške 54.300 € 


