OBEC VEĽKÝ GROB - OBECNÝ ÚRAD VEĽKÝ GROB, PSČ 925 27

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Veľký Grob zo dňa 30.1.2020
Prítomní :
Starosta obce - Viliam Rigo
Poslanci –Rudolf Ženiš, Jaroslav Uher, Roman Brinza, Ing. Marek Griga, Mgr. Štefan Ingeli,
Ing.Vojtech Andor, JUDr. PhDr. Roman Hebort
Ospravedlnení poslanci – 0
Neospravedlnení poslanci – 0
Hostia (pozri prezenčnú listinu).
Program rokovania :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Schválenie programu
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Návrh VZN 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
Návrh VZN č. 2/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska vo Veľkom
Grobe
Rozpočet obce na rok 2020
Správa o kontrole účtovníctva obce za I. a II. kvartál roku 2019
Žiadosti a došlé spisy
Informácie o vykonaných činnostiach v obci
Interpelácie a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver zasadnutia

Priebeh zasadnutia:

1.

Otvorenie zasadnutia

Na úvod zasadnutia starosta obce srdečne privítal všetkých prítomných, ktorí podpísali
prezenčnú listinu.

Telefón: 031/7846132
Fax :
031/7846137

IČO: 00306291

Bankové spojenie: VÚB Galanta
Číslo účtu.: 19725-132/0200

OBEC VEĽKÝ GROB - OBECNÝ ÚRAD VEĽKÝ GROB, PSČ 925 27
2.

Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice

Za zapisovateľa bola určená Mgr. Iveta Rigová. Za overovateľa bol určený JUDr. PhDr.
Roman Hebort.

3.

Schválenie programu

Starosta obce prečítal program zasadnutia. Následne bol starostom predložený
pozmeňovací návrh programu v nasledovnom znení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Schválenie programu
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Žiadosti a došlé spisy
Návrh VZN 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
Správa o kontrole účtovníctva obce za I. a II. kvartál roku 2019
Rozpočet obce na rok 2020
Informácie o vykonaných činnostiach v obci
Interpelácie a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver zasadnutia

Uznesenie č. 1/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje nový program riadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie :
ZA : 7
PROTI : 0
ZDRŽAL SA : 0

4.
Kontrola plnenia
obecného zastupiteľstva

uznesení

z

predchádzajúcich

zasadnutí

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
z predchádzajúceho obdobia.

5.

Žiadosti a došlé spisy
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1)
spisy č. OcÚVG/478/2019 – čísla záznamu 2336/2019, 2338/2019, 2340/2019,
2331/2019, 2352/2019, 2361/2019, 2381/2019
Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Veľký Grob na rok 2020.
Uznesenie č. 2/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
Veľký Grob. Vzhľadom k tomu, že prerozdelenie dotácií si vyžaduje ďalšiu diskusiu, obecné
zastupiteľstvo prekladá rozhodovanie o žiadostiach na nasledujúce zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

2)

spis č. OcÚVG/526/2019 – číslo záznamu 2463/2019 – zo dňa 2.12.2019
Žiadosť ZŠ s MŠ o zabezpečenie opravy strechy na budove školy.

Uznesenie č. 3/2020
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so žiadosťou Základnej školy s materskou školou Veľký
Grob a vyčleňuje v obecnom rozpočte na rok 2020 sumu 10000 eur na zabezpečenie opravy
strechy na budove školy.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

3)

spis č. OcÚVG/489/2019 – číslo záznamu 2364/2019 – zo dňa 14.11.2019
Návrh rozpočtu školských zariadení Základnej školy s materskou školou Veľký Grob.

Uznesenie č. 4/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh Základnej školy s materskou školou
Veľký Grob.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

4)

spis č. OcÚVG/404/2019 – číslo záznamu 2183/2019 – zo dňa 24.9.2019
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Žiadosť obyvateľov bytového domu č.413 o odkúpenie pozemku, doložená o znalecký
posudok a geometrický plán.
Uznesenie č. 5/2020
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predajom pozemkov vedených na LV 631 parcely reg.
C parc. č. 1055/5, 1055/16 a 1055/17 v k.ú. Veľký Grob obyvateľom bytového domu Veľký
Grob č. 413. Predaj obecného majetku sa bude realizovať ako prevod z dôvodu hodného
osobitného zreteľa za kúpnu cenu 12,88eur/m2. Obecné zastupiteľstvo zároveň poveruje
žiadateľov vypracovať návrh kúpno-predajnej zmluvy a návrh na vklad do katastra
nehnuteľností, ktoré predložia obecnému zastupiteľstvu na najbližšom zasadnutí.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

5)

spis č. OcÚVG/18/2020 – číslo záznamu 21/2020 – zo dňa 13.1.2020

Žiadosť Mgr. Zuzany Turcárovej a Ota Bagi–Kováča o zníženie poplatku za využívanie
priestorov kultúrneho domu na voľno-časové športové aktivity.
Uznesenie č. 6/2020
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so znížením poplatku za využívanie priestorov
kultúrneho domu na voľno-časové aktivity žiadateľov a na tieto aktivity stanovuje novú sadzbu
poplatku za prenájom vo výške 20eur/mesiac za cvičenie a 40eur/mesiac za stolný tenis
v časoch podľa návrhu žiadateľov.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

6)

spis č. OcÚVG/31/2020 – číslo záznamu 35/2020 – zo dňa 17.1.2020
Žiadosť Ing. Juraja Fialu o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce Veľký Grob.

Uznesenie č. 7/2020
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predajom pozemkov vedených na LV 1698 parcely reg.
C parc. č. 659/11 orná pôda o výmere 321m2 a parc. č. 659/12 orná pôda o výmere 193m2 v k.ú.
Veľký Grob žiadateľovi. Predaj obecného majetku sa bude realizovať ako prevod z dôvodu
hodného osobitného zreteľa. Obecné zastupiteľstvo zároveň poveruje žiadateľa vypracovať
znalecký posudok, návrh kúpno-predajnej zmluvy a návrh na vklad do katastra nehnuteľností,
ktoré predloží obecnému zastupiteľstvu na najbližšom zasadnutí.
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Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

7)

spis č. OcÚVG/404/2019 – číslo záznamu 2202/2019 – zo dňa 20.9.2019
Žiadosť Mgr. Tomáša Bunčeka o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce Veľký Grob.

Uznesenie č. 8/2020
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predajom pozemkov parcely reg. C parc. č. 719 a č.
720/1 vedených na LV č. 26 a parcely reg. E č. 672 a č. 674 vedených na LV 1698 v k.ú. Veľký
Grob Mgr. Tomášovi Bunčekovi, bytom Jána Jonáša 17, Bratislava. Predaj obecného majetku
sa bude realizovať ako prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa za kúpnu cenu 10
125,00eur s DPH. Obecné zastupiteľstvo zároveň poveruje žiadateľa vypracovať návrh kúpnopredajnej zmluvy a návrh na vklad do katastra nehnuteľností, ktoré predloží obecnému
zastupiteľstvu na najbližšom zasadnutí.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

6.
Návrh VZN 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
Všeobecno-záväzné nariadenie obce Veľký Grob č.1/2020 stanovuje výšku dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení vo Veľkom Grobe. Návrh
VZN č. 1/2020 bol zverejnený v úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej lehote. Starosta
prečítal pripomienky k návrhu VZN, ktoré boli obci doručené v zákonnej lehote. Išlo o tri
pripomienky, z ktorých sa dvom vyhovelo úplne a tretej čiastočne. Následne starosta obce
odprezentoval pozmenený návrh VZN č. 1/2020 vrátane zapracovaných pripomienok.
Uznesenie č. 9/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe schvaľuje návrh VZN 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.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
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7.

Správa o kontrole účtovníctva obce za I. a II. kvartál roku 2019

Uznesenie č. 10/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe berie na vedomie Správu o kontrole
účtovníctva obce za I. a II. kvartál roku 2019.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

8.

Rozpočet obce na rok 2020

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu obce na rok 2020,
a zároveň otvoril k tomuto bodu rozpravu. Po diskusií vyzval poslancov, aby do 2.2.2020
doručili obecnému úradu všetky svoje pripomienky k návrhu a stanovil termín rozhodovania o
rozpočte na 14.2.2020.
Uznesenie č. 11/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe prekladá schvaľovanie rozpočtu obce na rok
2020 na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 14.2.2020.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 12/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe poveruje starostu obce zvolať každý štvrťrok
zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktorého bodom programu bude kontrola čerpania rozpočtu
v danom štvrťroku.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

9.

Informácie o vykonaných činnostiach v obci

Starosta obce informoval občanov o podaní projektu na vodozádržné opatrenia v obci
a kanalizáciu. Ďalej oznámil, že obecnému úradu bola nahlásená kontrola zo štátneho archívu
ohľadom archivácie úradných dokumentov, ktorá by mala prebehnúť v treťom štvrťroku roku
2020. Aj v súvislosti s touto kontrolou prebieha aktuálne maľovanie priestorov archívu na
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obecnom úrade. Okrem týchto činností sa v obci začali distribuovať volebné materiály
k nadchádzajúcim voľbám. V priebehu budúceho týždňa sa uskutoční stretnutie
s projektantom, ktorý bude projektovať rozšírenie miestnej materskej školy. V súvislosti
s odpadovým hospodárstvom a triedením odpadu v obciach sa pripravuje exkurzia na Moravu,
starosta bude informovať poslancov o presnom termíne. Ďalej spomenul plány vybaviť pre
obecný úrad terminál na platbu kartou. Na záver tohto bodu vyzval poslancov na diskusiu
ohľadom detského ihriska a amfiteátra, ktoré sú postavené na pozemku č. 619/3 vedľa obecného
úradu. Detské ihrisko nie je certifikované a nespĺňa tak zákonom stanovené podmienky na
verejné ihriská. Stavba amfiteátra je dlhodobo nevyužívaná a ani v budúcnosti nie je predpoklad
na jej aktívne využitie. Na tejto ploche by v budúcnosti mohla vzniknúť relaxačná zóna
s lavičkami.
Uznesenie č. 13/2020
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odstránením necertifikovaného detského ihriska
a demontážou časti amfiteátra z obecného pozemku parc. reg. C parc. č. 619/3, z dôvodu
plánovaných budúcich úprav pozemku.
Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

10.

Interpelácie a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva

Rudolf Ženiš na úvod otvoril tému obecného rozhlasu. Zaujímal sa o aktuálny stav
žiadosti, ktorá sa podávala na jeho rozšírenie. Zároveň oznámil problémy s obecným rozhlasom
pri číslach domov 96 a 104, ktoré mu boli nahlásené od občanov. Opätovne upozornil na
nedostatky ohľadom zverejňovania faktúr. Na záver, pre lepšie porozumenie, požiadal hlavného
kontrolóra obce, aby mu vysvetlil základnú podstatu kontroly účtovníctva obce. Informoval sa
o výročnej správe obce a audite.

11.

Diskusia

V diskusií sa vyjadrila pani Zuzana Lukáčová, ktorá sa informovala o postupe, akým sa
vybavujú pripomienky občanov k verejne-zverejneným návrhom.

12.

Návrh na uznesenie

Uznesenie č. 14/2020
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Grobe súhlasí s návrhmi uznesení.
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Hlasovanie:
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

13.

Záver zasadnutia

Vo Veľkom Grobe, dňa 30.1.2020

Zapísal:

Mgr. Iveta Rigová

Overil:

JUDr. PhDr. Roman Hebort

____________

Viliam R i g o
starosta obce

Prílohy:
-

Návrh VZN č. 1/2020
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Návrh
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

Návrh VZN č. 1/2020
vyvesené na úradnej tabuli v obci Veľký Grob dňa:
VZN č. 1/2020 schválené dňa:
VZN č. 1/2020 nadobúda účinnosť dňa:

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 30. 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 všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom

.

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.

