
Názov materiálu:  Schválenie návrhu VNZ č. 119/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na 

území mesta Leopoldov (viď príloha č. 1) 

Predkladateľ:  Ing. Zuzana Pelzlová 

Dátum spracovania:  28. 11. 2016 

Určenie pre orgán mesta: Mestské zastupiteľstvo; 

Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:  

§ 6 ods. (12) písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve: 

Obec určí všeobecne záväzným nariadením pre základné umelecké školy, jazykové školy a materské školy 

a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti: 

1. podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských 

zariadení, 

2. lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovať základné umelecké školy, jazykové školy, 

materské školy a školské zariadenia okrem údajov podľa osobitného predpisu,
 

3. výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, 

poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia; v zariadeniach školského 

stravovania na žiaka školy, skutočného stravníka alebo na jedno hlavné jedlo alebo doplnkové jedlo a 

4. deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky 

 

Východiskom sú hlavne rozpočtové požiadavky základnej školy a materskej školy, ktorých je mesto 

zriaďovateľom,  a tiež prognóza výšky finančných prostriedkov pre obce na žiaka základnej umeleckej 

školy, materskej školy, jazykovej školy a školského zariadenia pripadajúca na obec z výnosu dane z príjmov 

fyzických osôb podľa zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní 

výnosu dane z príjmov územnej samospráve.  

Informačný základ – hlavný obsah materiálu: 

Určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení vychádza 

z rozpočtových požiadaviek ZŠ a MŠ, ktoré sa do rozpočtu mesta premietajú nasledovne: 

 

Základná škola: 

10.1.2. Originálne kompetencie – školská jedáleň 76 379 eur 

10.1.3. Originálne kompetencie – školský klub  66 347 eur 

Materská škola: 

11.2.2. Originálne kompetencie    298 000 eur 

 

Porovnanie prognózy výšky dotácie na žiaka z ministerstva financií mestu a dotácií poskytovaných mestom 

do ZŠ a MŠ v rámci originálnych kompetencií: 

Dostaneme z MF SR     

  
počet žiakov 
k 15.9.2016 

Prognóza výšky dotácie na 
žiaka pre obec podľa hodnoty 
jednotkového koef. 80,- € 
(realistický variant) 

Výška dotácie na  všetky 
deti/žiakov/stravníkov v € 
(realistický variant) 

  MŠ 119 2 184,00 259 896,00 
  ŠJ 300 144,00 43 200,00 
  ŠKD 300 128,00 38 400,00 81 600,00 ZŠ spolu 

  

Spolu 341 496,00 
  



 

Hodnota jednotkového koeficientu 80 € sa násobí koeficientom podľa tabuľky č. 1 hodnoty koeficientov 

prílohy č. 3 k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve 

nasledovne:  

- dieťa materskej školy 27,3 (80 € x 27,3 =2 184 € na jedno dieťa/ rok) 

- ŠJ – potenciálny stravník – žiak základnej školy 1,8 (80 € x 1,8 = 144 € na jedno dieťa/rok) 

- na činnosť školského klubu detí 1,6 (80 € x 1,6 = 128 € na jedno dieťa/rok) 

 

Originálne kompetencie poskytnuté mestom podľa VZN 
  

  
počet žiakov 
k 15.9.2016 

Dotácia na  
žiaka v € 

Celková výška dotácie 
na všetky deti/žiakov/ 
stravníkov v € 

  MŠ 119 2 504,20 298 000,00 
  ŠJ 300 254,60 76 379,00 
  ŠKD 300 221,16 66 347,00 142 726,00 ZŠ spolu 

  

Spolu  440 726,00 
   

 

Vývoj prenesených a originálnych kompetencií ZŠ a MŠ v rokoch 2009-2016 – viď prílohu č. 2 

 

Zhrnutie a odporúčania: 

Schváliť VZN č. 119/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka 

školských zariadení so sídlo na území mesta Leopoldov  

 

Návrh na nariadenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Leopoldove schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 119/2016 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území mesta 

Leopoldov 

 


