Obecné zastupiteľstvo v Zbudzi vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods.1 zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov,§6 ods.2 a ods.12 písm.
d/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:

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 7/2011

O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa Materskej školy v Zbudzi a školskej jedálne pri MŠ v Zbudzi

Návrh všeobecne záväzného nariadenia zverejnený dňa:14.1.2011
Všeobecne záväzné nariadenie obce schválené dňa: 28.1.2011
VZN nadobúda účinnosť dňa: 12.2.2011
uznesením OcZ číslo:1/2011
1

§1
Predmet úpravy
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa Materskej školy v Zbudzi, potencionálneho stravníka zariadenia školského
stravovania – školskej jedálne pri MŠ ,ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva
SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
2. Zdrojom dotácie sú finančné prostriedky poukázané obci z výnosu dane z príjmov fyzických
osôb.

§2
Príjemca dotácie
Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je Obec Zbudza, ktorá má v zriaďovateľskej pôsobnosti
Materskú školu a Školskú jedáleň pri MŠ.

§3
Výška a účel dotácie
1. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy,
potencionálneho stravníka školskej jedálne je určená v prílohe č.1 tohto všeobecne
záväzného nariadenia
2. Prijímateľ dotácie podľa §2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných
a prevádzkových nákladov materskej školy a školskej jedálne a pri jej použití musí zabezpečiť
hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.

§4
Termín a spôsob poskytovania dotácie
Obec Zbudza poskytne dotáciu priamo na účelovo zriadený účet pre MŠ a ŠJ mesačne vo výške jednej
dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok do 25.dňa príslušného mesiaca/alternatíva: do 3
pracovných dní od poskytnutia finančných prostriedkov poukázaných obci z výnosu dane z príjmov
fyzických osôb/.
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§5
Záverečné ustanovenia
1. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej
školy Zbudza, potencionálneho stravníka Školskej jedálne pri MŠ v Zbudzi neupravené týmto
všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne predpisy zákona č.523/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Zbudzi,dňa28.1.2011 uznesením číslo 1/2011.
3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 12.2.2011

V Zbudzi, dňa 28.1.2011
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Príloha č.1
Dotácia na rok 2011
na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy Zbudza a potencionálneho stravníka Školskej
jedálne pri MŠ
Kategória škôl a školských
zariadení
Materská škola
Školská jedáleň

Dotácia na mzdy a prevádzku
na dieťa v eurách
2171
750

Dotácia na mzdy a prevádzku
spolu v eurách
30397
10500

Rozpis finančných prostriedkov pre školu z podielových daní na rok 2011 Zbudza
a/koeficient prepočítaný ministerstvom školstva s celoslovenskou pôsobnosťou:
pre rok 2011
57,7 €
Rok 2011
P.č.

obec

škola

Poč.d/ž

1.

Zbudza

MŠ

14x43,6=

Prepoč.
poč.ž. x
koef.
610,4

Koefic.

Suma pre
školu v €

57,7

35220

b/podiel daní z príjmov pre rok 2011 pre obec vypočítaný z PD na rok 2011,ktoré obec
dostane:
102 286€
40% pre školstvo: 40 914 €
Výpočet koeficientu: 40 914 (40%):610,4 = 67
P.č.

obec

škola

Poč. d/ž

Prepoč.poč.ž Koef.
x koef.

Suma pre
školu v €

1.

Zbudza

MŠ

14 x 43,6 =

610,4

40 897

67

Hodnoty koeficientov podľa prílohy č.3 NV č.668/2004 v znení NV SR 663/2007,ktoré sa mení
a doplňa NV 668/2004
Výpočet prepočítaného počtu detí a žiakov:
MŠ: počet detí
14 x 43,7=610,4
MŠ: nad 10
- 43,6
nad 25
- 31
nad 16 detí – 37,5
nad 20 detí – 32,7
nad 10 detí – 43,6
nad 10 detí – 51,6
pod 10 detí – 51,6
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Príloha č.2
Všeobecne záväzného nariadenia č. 7
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa Materskej školy v Zbudzi a školskej jedálne pri MŠ v Zbudzi

Dotácia na rok 2012
na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy v Zbudza, potencionálneho stravníka Školskej
jedálne pri MŠ

Dotácia na mzdy
a prevádzku

Dotácia na mzdy
a prevádzku

na dieťa v eurách

spolu v eurách

Materská škola

2338

30394

Školská jedáleň

677

8801

Celkové náklady

3015

39195

Kategória škôl
a školských
zariadení

Návrh prílohy č. 2 k VZN č. 7 zverejnený dňa 01. 02. 2012.
Príloha č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7 schválená Obecným zastupiteľstvom
v Zbudzi dňa 17. Februára 2012 uznesením č. 1/2012.
Príloha č. 2 k VZN č. 7 zverejnená dňa 17. 02. 2012.
Zvesená z úradnej tabule 15 dní po schválení Obecným zastupiteľstvom v Zbudzi.
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