
Názov materiálu:   Schválenie návrhu VNZ č. 130/2018, ktorým sa mení VZN č. 123/2017  

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:    06. 08. 2018 

Určenie pre orgán mesta: Finančná komisia, Mestské zastupiteľstvo; 

Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:  

Žiadosť pani riaditeľky MŠ o navýšenie finančných prostriedkov (viď priloženú žiadosť).  

 

§ 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, 

 

 

DÓVODOVÁ SPRÁVA 

Určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy sa vychádzalo z rozpočtovej 

požiadavky MŠ, ktoré sa do rozpočtu mesta na rok 2018 pri jeho schvaľovaní  premietlo 

nasledovne: 

Materská škola: 

11.2.2. Originálne kompetencie    305 000 eur 

 

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

MŠ v rámci originálnych kompetencií: 

Dostaneme z MF SR 

  

počet 
žiakov 
k 15.9.2017 

Výška dotácie na žiaka pre 
obec podľa hodnoty 
jednotkového koef. 84,17 v 
€ v roku 2018 

Výška dotácie na  všetky 
deti/žiakov/stravníkov v € 

MŠ 127 2 297,84 291 825,81 
 

  

 

Hodnota jednotkového koeficientu 84,17 € 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 (84,17 € x 27,3 =2 297,84 € na jedno dieťa/ rok) 

 

Navrhovaná zmena výšky originálnych kompetencií o + 2600,- € - z dôvodu prijatia ďalšej 

pracovnej sily do kuchyne MŠ. 

 

Originálne kompetencie poskytnuté mestom podľa schváleného VZN a 
navrhovanej zmeny 

  
počet žiakov 
k 15.9.2017 

Schválená 
dotácia na  
žiaka v € v roku 
2018 

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

Navrhovaná 
výška dotácia na 
žiada v € 

Navrhovaná 
celková výška 
dotácie 

MŠ 127 2 401,574 305 000,00 2 422,047  307 600,00 

  

Spolu 305 000,00   307 600,00 



Zhrnutie a odporúčania: 

Schváliť Všeobecné záväzné nariadenie č. 130/2018, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie 

123/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských 

zariadení so sídlom na  území mesta Leopoldov. 

 

 

Návrh na nariadenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Leopoldove schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 130/2018, ktorým 

sa mení všeobecne záväzné nariadenie 123/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na  území mesta Leopoldov. 

 


