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NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú školu a školské
zariadenia zriadené na území obce Tovarné
Obecné Tovarné na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov
územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 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 nariadenia vlády č. 415/2012 ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zemne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov vydáva toto všeobecne záväzne nariadenie, ktorým sa určuje výška dotácie na
prevádzku a mzdové náklady na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom
na území obce Tovarné.
Časť I.
Úvodné a všeobecné ustanovenia
Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Tovarné,
ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských
zariadení Ministerstva školstva SR.
Článok l
Príjemca dotácie
Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je:
Základná škola s materskou školou Tovarné s právnou subjektivitou
a) materská škola
b) školský klub detí
c) školská jedáleň
Článok 2
Výška a účel dotácie
1. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy,
žiaka školského klubu detí a stravníka školskej jedálne (žiaci školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce) je určená v prílohe č.1 všeobecne záväzného
nariadenia v tabuľke č.1 .
2. Prijímateľ dotácie podľa článku 1 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných
a prevádzkových nákladov, pričom pri jej použití musí dodržať hospodárnosť, efektívnosť
a účinnosť jej použitia.
3. V prípade, že dotácie nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je
prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného
kalendárneho roku.

4. Obec môže určiť výšku dotácie na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia
v závislosti od objemu finančných zdrojov obce a na základe preukázateľných potrieb
(rozpočtu) školy a školského zariadenia.
Článok 3
Termín a spôsob poskytovania dotácie
Obec poskytne príjemcovi dotáciu uvedenú v článku 1 tohto všeobecne záväzného
nariadenia mesačne vo výške jednej dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok do 25.
dňa príslušného mesiaca.
Časť II.
Článok 1
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Tovarné, neupravené týmto
všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne predpisy.
2. Toto všeobecné záväzné nariadenie obce č. 5/2021 bolo prerokované na ...... zasadnutí
Obecného zastupiteľstva Obce Tovarné dňa ............... uznesením č. ..................

PaedDr. Kvetoslava Mižáková
starostka obce Tovarné

Príloha č. 1
Kategória
školských
zariadení
Materská škola

Počet detí k
15.9.
Koeficient vlády
kalendárneho
668/2004
roka
27,3

Školský klub detí

6

Školská jedáleň

1,8

Jednotkový
koeficient

Výsledok v
EUR

Výpočet jednotkového koeficientu na žiaka na nasledujúci kalendárny rok:

40% 𝑥

Výnos dane z príjmov FO SR ∗
počet prepočítaných žiakov k 15.9. príslušného kalendárneho roka

*Na výpočet jednotkového koeficientu pre nasledujúci kalendárny rok sú potrebné údaje zverejnené na webovom
sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky www.mfsr.sk v časti Financie →Verejné financie → Fiškálna
decentralizácia → Východiskové štatistické údaje a rozpočtované podiely obcí a VÚC na výnose daní z príjmu
FO pre príslušný (nasledujúci) rok → Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO

Výpočet objemu finančných prostriedkov pre činnosť:
1. materskej školy ( MŠ )
Objem finančných prostriedkov je vyčíslený podľa § 6 zákona č. 596/2003 Z. z. a
Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. v znení neskorších doplnkov ako súčin počtu detí ( podľa
stavu k 15.09. kalendárneho roka), hodnoty koeficientov z tabuľky č.1 tohto nariadenia a
hodnoty jednotkového koeficientu.
Výpočet: Počet detí MŠ x Koeficient 27,3 x Jednotkový koeficient
Upozornenie: V týchto finančných prostriedkoch sú zohľadnené aj náklady na stravovanie
týchto detí v materskej škole.
2. školského klubu detí ( ŠKD )
Objem finančných prostriedkov je vyčíslený podľa § 6 zákona č. 596/2003 Z. z. a
Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. v znení neskorších doplnkov ako súčin počtu žiakov
(podľa stavu k 15.09. kalendárneho roka), hodnoty koeficientov z tabuľky č.1 tohto nariadenia
a hodnoty jednotkového koeficientu.
Výpočet: Počet detí v ŠKD x Koeficient 6 x Jednotkový koeficient

3. zariadenie školského stravovania ( ŠJ )
Objem finančných prostriedkov je vyčíslený podľa § 6 zákona č. 596/2003 Z. z. a
Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. v znení neskorších doplnkov ako súčin počtu
potenciálnych stravníkov - žiakov ZŠ (podľa stavu k 15.09. kalendárneho roka), hodnoty
koeficientov z tabuľky č.1 tohto nariadenia a hodnoty jednotkového koeficientu.
Výpočet: Počet potenciálnych stravníkov – žiakov ZŠ x Koeficient 1,80 x Jednotkový
koeficient
Upozornenie: Finančné prostriedky na činnosť zariadenia školského stravovania ( ŠJ) sa
prideľujú obciam podľa počtu všetkých žiakov základnej školy podľa stavu k 15.septembru
začínajúceho školského roka v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

