VZN č. 2/2019
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materských škôl na území obce

Ďurďošík na príslušný kalendárny rok 2019

Dátum vyvesenia návrhu VZN : 15.11.2018
Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie : 30.11.2018

Obec Ďurďošík v zmysle § 6 odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, § 6 ods. 2 a ods. 12 písm. d/ zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a zmene a doplnení niektorých predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 7
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
zákona č. 564/2004Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o
rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov, vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje výška dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy na území obce Ďurďošík.

Prvá časť
Čl. 1

Predmet úpravy
1) Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy, na území obce Ďurďošík, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva
SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Čl. 2

Vymedzenie pojmov
1)Dotácia na mzdy je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky a zahŕňa výdavky na mzdy,
odvody a ostatné osobné vyrovnania.
2)Dotácia na prevádzku je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky materskej školy zahŕňa
výdavky za tovary a služby definované MF SR v ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
v kategórii 630-tovary a služby.

Druhá časť
Čl. 3
Výška dotácie
(1) Počtom detí materskej školy, / ďalej len výkonový ukazovateľ / rozhodným pre pridelenie dotácií
na mzdy a prevádzku v aktuálnom kalendárnom roku, je ich počet k 15. septembru

-2predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý materská škola vykázala v štatistickom výkaze Škol MŠ SR
40-01.
2) Prijímateľom dotácie je :
a/ Dotáciu na mzdy a prevádzku pre materskú školu bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Ďurďošík – zriaďovateľ čerpá priamo zo svojich účtov

3) Obec Ďurďošík určuje nasledovnú ročnú výšku dotácie na mzdy a prevádzku na jeden výkonový
ukazovateľ :

Kategória škôl a školských
zariadení

Dotácia na prevádzku a mzdy
na žiaka / dieťa v eurách

Minimálna dotácia na
prevádzku a mzdy na žiakov
na rok v eurách

Materská škola/ 21 detí

2 440,64

51 253

Čl. 4
Termín a spôsob poskytovania dotácií
(1) Finančné prostriedky na dotáciu na prevádzku a mzdy sa poukazujú obci Ďurďošík podľa
zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve
v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu
dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.
(2) Dotáciu na prevádzku a mzdy určí zriaďovateľ podľa článku 3 VZN v zmysle ustanovenia
§ 6 ods. 12, písm. c) a d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(3) Výšku dotácie schváli obec podľa článku 3 tohto VZN najneskôr do 15 dní pred 1.1.2018,
ktoré navrhne do rozpočtu obce v príslušnom kalendárnom roku .
(4) Obec Ďurďošík určí podľa článku 3 tohto VZN dotáciu vo výške 1/12 zo sumy určenej
v Prílohe č. 1 a na príslušný kalendárny mesiac.
(5) Objem finančných prostriedkov určených v príslušnom kalendárnom roku na poskytovanie
dotácií schváli obecné zastupiteľstvo obce Ďurďošík v rozpočte.

Tretia časť
Záverečné ustanovenia
Čl. 7
Platnosť a účinnosť

(1) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Ďurďošík sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Ďurďošíku a to dňa 07.12.2018.

-3(2) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenie č.2/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa
materských škôl na území obce Ďurďošík na príslušný kalendárny rok 2018 zo
dňa 13.12.2017.

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené OZ Ďurďošík uznesením číslo
1/2018 zo dňa 07.12.2018 a nadobúda účinnosť 1.januára 2019.

Ďurďošík dňa 07.12.2018

Iveta Hadašová
starosta obce

Dátum vyvesenia VZN-návrh : 15.11.2018
Dátum vyvesenia VZN :07.12.2018
Dátum zvesenia VZN : 30.12.2018

Príloha č. 1 - k VZN č.2/2019
Výpočet dotácie pre MŠ Ďurďošík na r. 2019
0,40 x VD : PPŽ = € na žiaka na rok
0,40 x 1 923 735 000/ 9 142 490,30 = 84,16 € / 1 žiak - origin. komp.
kde:
PPŽ - prepočítaný počet žiakov v celej SR = 9 142 490,30 (v r.2018)
( www.mfsr.sk- vých.št.údaje)

VD -celkový výnos dane určený pre obce v SR = 1 923 735 000 (v r.2018)

Ďurďošík
21 - počet deti MŠ k 15. 9. 2018 - MŠ-D
štat. Výkaz - školstvo Škol (MS SR) 40-01
27,3 - koeficient podľa Prílohy č. 3 NV č. 668/2004 Z.z. v z. n. p. (MŠ–
dieťa materskej školy
1,7 - hodnota o ktorú sa zvyšuje koeficient pre MŠ v zriaďovateľ. pôsobnosti
obce, ak celkový počet deti v MŠ nepresahuje 25 (od 21 – do 25 deti)

27,3 + 1,7 = 29

Výpočet:
(MŠ-D ku 15.9.2017 x koef. ) x 84,16 =
(21 x 29) x 84,16 = 51 253,44 € dotácia na r. 2019 pre MŠ Ďurďošík
51 253,44 : 21 = 2 440,64 € / dieťa na rok

Reálne náklady na prevádzku a mzdy MŠ budú podľa potreby dofinancované zriaďovateľom.

