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Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území obce Veľký Grob

Obecné zastupiteľstvo Obce Veľký Grob vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 12 písm.
c) 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, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo
na tomto:

všeobecne záväznom nariadení

Čl. I.
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľký Grob určuje
1. podrobnosti financovania materských škôl a školských zaradených do siete škôl a
školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky so sídlom na území obce Veľký Grob,
2. lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovať materskú školu a školské
zariadenia, okrem údajov, ktoré boli predmetom zberu údajov na účely rozdeľovania a
poukazovania výnosu dane obciam,
3. výšku a účel použitia finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy alebo školského zariadenia; v zariadeniach školského stravovania na
žiaka školy,
4. deň v mesiaci, do ktorého obec poskytne finančné prostriedky materskej škole a
školským zariadeniam zriadených obcou.

Čl. II
Príjemca finančných prostriedkov
Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je: Základná škola s Materskou školou Veľký Grob
s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Čl. III
Podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení
1. Náklady na výchovu a vzdelávanie detí materskej školy v príslušnom kalendárnom roku sa
financujú podľa počtu detí prijatých do materskej školy na základe rozhodnutia riaditeľa podľa
stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
2. Náklady na výchovu a vzdelávanie detí v školskom klube detí sa v príslušnom kalendárnom
roku sa financujú podľa počtu všetkých žiakov základnej školy prijatých do základnej školy na
základe rozhodnutia riaditeľa podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho
roka.
3. Náklady na stravovanie detí materskej školy a žiakov základnej školy v príslušnom
kalendárnom roku sa financujú podľa počtu všetkých detí prijatých do materskej školy a počtu
všetkých žiakov základnej školy prijatých do školy na základe rozhodnutia riaditeľa podľa
stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Čl. IV
Lehota na predloženie údajov
Nie je potrebné predkladať žiadne údaje, nakoľko spôsob financovania materskej školy a
školských zariadení uvedený čl. III si to nevyžaduje.

Čl. V
Výška finančných prostriedkov a účel ich poskytnutia
1. Výška finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok na mzdy a prevádzku na
dieťa materskej školy a školských zariadení je určená v prílohe č.1 všeobecne
záväzného nariadenia.
2. Prijímateľ finančných prostriedkov podľa čl. II je oprávnený použiť finančné
prostriedky len na úhradu miezd a platov vrátane poistného na povinné verejné
zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, príspevku na starobné dôchodkové
sporenie, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie a prevádzku materskej školy a

školských zariadení a pri ich použití je povinný zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť
a účelnosť jej použitia.
3. V prípade, ak prijímateľ finančných prostriedkov nevyčerpá pridelené finančné
prostriedky do 31. decembra príslušného kalendárneho roku, je povinný nevyčerpanú
časť finančných prostriedkov vrátiť späť na účet obce Veľký Grob do 31. decembra
príslušného kalendárneho roku.

Čl. VI
Lehota na poskytnutie finančných prostriedkov
1. Obec Veľký Grob poskytne finančné prostriedky príjemcovi finančných prostriedkov
podľa čl. II mesačne do 25. dňa príslušného mesiaca najmenej vo výške jednej
dvanástiny z finančných prostriedkov zodpovedajúcich sume na príslušný kalendárny
rok.
2. Výšku finančných prostriedkov môže obec upraviť počas kalendárneho roka.

Čl. VII
Zrušovacie ustanovenie
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č.
1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území obce.

Čl. VIII
Účinnosť
Toto VZN bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Grobe dňa
30.1.2020. Toto VZN nadobúda účinnosť po uplynutí pätnásteho dňa od jeho zverejnenia na
úradnej tabuli obce.

Viliam Rigo
Starosta obce

ROK 2020
Výpočet objemu finančných prostriedkov pre činnosť:
1. Materskej školy ( MŠ )
Materskú školu zriadenú obcou navštevuje 42 detí. 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 15.9.2019 ), hodnoty koeficientov
z tabuľky č. 1 a hodnoty jednotkového koeficientu (95,28 € ) pre kalendárny rok 2020.
Výpočet:
42 x 27,3 x 95,28 = 109 249,- €
Finančné prostriedky na činnosť materskej školy sa prideľujú obciam podľa počtu detí
materskej školy ( bez rozdielu trvalého pobytu ) podľa stavu k 15. septembru 2019.
Od roku 2013 sa nesleduje vek dieťaťa v MŠ.
2. Školský klub detí ( ŠKD )
Obec má zriadenú na svojom území jednu základnú školu, ktorú navštevuje 53 žiakov.
Kritériom na pridelenie finančných prostriedkov budú žiaci prvého až štvrtého ročníka
základnej školy , čo je 48 žiakov. 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 15.9.2019 ), hodnoty koeficientov z tabuľky č.1
a hodnoty jednotkového koeficientu (95,28 € ) pre kalendárny rok 2020.
Výpočet:
48 x 6 x 95,28 = 27 441,- €
3. Zariadenia školského stravovania – stravovanie žiakov základnej školy (ŠJ )
Základnú školu zriadenú v zriaďovateľskej pôsobnosti obce navštevuje 53 žiakov do
15 rokov. 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 (podľa stavu k 15.9.2019 ), hodnoty koeficientov
z tabuľky č.1 tohto nariadenia a hodnoty jednotkového koeficientu (95,28 € ) pre kalendárny
rok 2020.
Výpočet:
53 x 1,80 x 95,28 = 9090,- €
4.Správa školských objektov podľa počtu detí v MŠ a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce
Výpočet:

95 x 1,50 x 95,28 = 13 577,40 €

Finančné prostriedky na jedno dieťa na rok 2020 v MŠ - 2601,20 €
Finančné prostriedky na jedno dieťa na rok 2020 v ŠKD - 571,70 €
Finančné prostriedky na jedno dieťa na rok 2020 v ŠJ - 171,50 €
Celkový objem finančných prostriedkov na prevádzku a mzdové náklady na žiaka
materskej školy a školského zariadenia určený z podielových daní Obce Veľký Grob na
originálne kompetencie pre rok 2020 predstavuje sumu 159 357,40 €

Tabuľka č. 1
Hodnoty koeficientov v zmysle Nariadenia vlády SR č. 370/2016 Z.z., ktorým sa mení
a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej
samospráve
Žiak / dieťa, poslucháč / základnej umeleckej
školy, materskej školy, jazykovej školy,
základnej školy, základnej školy pre žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
1.

Dieťa materskej školy

2.

Dieťa v školskom klube

3.

Potenciálny stravník – žiak základnej školy,
základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, gymnázia, konzervatória
Správa školských objektov podľa počtu detí v MŠ
a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

4.

Koeficient
z prílohy č.3
Nariadenia vlády
SR č. 668/2004
Z.z.
27,3

Výška dotácie pre
obec podľa hodnoty
jednotkového
koeficientu 95,28
v eurách
2601,20

6

571,70

1,8

171,50

1,5

142,92

Poznámka:
Suma zodpovedajúca prideleným finančným prostriedkom obci na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ alebo dieťa
ŠZ sa vypočíta ako súčin koeficientu a hodnoty jednotkového koeficientu na rok 2020.

