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Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

zriaďovateľom. Predmetné VZN sa mení každoročne.  

Východiskom je 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. 

 

 

 

 

§ 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, 

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. 



 

Informačný základ – hlavný obsah materiálu: 

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 (DPFO) 

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: 

(koeficient použitý pri prepočte vychádzal z poslednej septembrovej prognózy, nakoľko na rok 2023 

ešte nie je zverejnený koeficient) 

 
 

Výpočet - originálne kompetencie ZŠ z výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve 
 

  ŠJ 
 počet potenciálnych stravníkov ŠJ k 15.9.2022 329 

koeficient - Nariadenie vlády 1,80 

Hodnota jednotkového koeficientu 103,73 

počet potenciálnych stravníkov x koeficient (nariadenie vlády) x jednotkový 
koeficient 61 428,91 

  

  ŠKD 
 počet žiakov ŠKD k 15.9.2022 144 

koeficient - Nariadenie vlády 6,00 

Hodnota jednotkového koeficientu 103,73 

počet detí ŠKD x koeficient (nariadenie vlády) x jednotkový koeficient 89 622,72 

  

  Na správu školských objektov 
 počet žiakov ZŠ k 15.9.2022 329 

koeficient - Nariadenie vlády 1,50 

Hodnota jednotkového koeficientu 103,73 

počet žiakov ZŠ x koeficient (nariadenie vlády) x jednotkový koeficient 51 190,76 

 

Spolu 202 242,38 eur 

 
 

Mesto Leopoldov získa od štátu na originálne kompetencie základnej 

školy – školská jedáleň a školský klub detí (mzdy a prevádzka) v roku 

2023 sumu 202 242,38 eur.  

Obec môže použiť na financovanie originálnych kompetencií v školstve 

väčšiu aj menšiu časť z DPFO ako jej určuje výpočet. O objeme 

poskytovaných finančných prostriedkov rozhoduje obecné 

 



 

zastupiteľstvo. 

 

Návrh VZN č. 160/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území 

mesta Leopoldov: 

 

    

Kategória škôl 

a školských 

zariadení 

Finančné 

prostriedky / 

dotácia  

na mzdy a 

prevádzku na 

žiaka / dieťa v € 

Počet žiakov / 

detí  

k 15. 

septembru 

2022 

Rozpočet školy /  

školského 

zariadenia v € 

ŠKD - ZŠ 

Leopoldov 984 144 141 696 

ŠJ - ZŠ 

Leopoldov 339 329 111 531 

 

Mesto Leopoldov poskytne finančné prostriedky na rok 2023 na 

prevádzku a mzdy na dieťa v školských zariadeniach ŠJ a ŠKD v sume 

253 227 eur.  
 
 

Výpočet - originálne kompetencie MŠ z výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve 

  MŠ 
 počet žiakov MŠ k 15.9.2022 131 

koeficient MŠ - Nariadenie vlády 27,3 

Hodnota jednotkového koeficientu 103,73 

počet žiakov MŠ x koeficient (nariadenie vlády) x jednotkový koeficient 370969,60 

  

  počet žiakov MŠ k 15.9.2022 deti so ŠVVP 2 

koeficient dieťa so ŠVVP - Nariadenie vlády 29,2 

Hodnota jednotkového koeficientu 103,73 

počet detí so ŠVVP x koeficient (nariadenie vlády) x jednotkový koeficient 6057,83 

  

  Na správu školských objektov   

počet žiakov MŠ k 15.9.2022 131 

koeficient - správa školských objektov - Nariadenie vlády 1,5 

Hodnota jednotkového koeficientu 103,73 

počet žiakov MŠ x koeficient (nariadenie vlády) x jednotkový koeficient 20382,945 

  

  Spolu 397410,38 

Dotácia na 1 dieťa 3033,67 



 

Mesto Leopoldov získa od štátu na originálne kompetencie materskej školy (mzdy a prevádzka) 

v roku 2023 sumu 397 410,38 eur.  

    

Kategória škôl 

a školských zariadení 

Finančné prostriedky / 

dotácia  

na mzdy a prevádzku na 

žiaka / dieťa v € 

Počet žiakov / detí  

k 15. septembru 2022 

Rozpočet školy /  

školského 

zariadenia v € 

Materská škola 4 145 131 542 995 

 

Mesto Leopoldov poskytne finančné prostriedky na rok 2023 na prevádzku a mzdy na dieťa 

v materskej škole v sume 542 995 eur.  

 

Výpočet - CVČ 
 

  CVČ 
 počet obyvateľov vo veku 5-14 rokov 362 

koeficient CVČ - Nariadenie vlády 1,1 

Hodnota jednotkového koeficientu 103,73 

počet obyvateľov vo veku 5-14 rokov x koeficient (nariadenie vlády) x jednotkový koeficient 41305,29 

  

  

  

  Spolu 41305,29 

Dotácia na 1 dieťa 114,10 

 

Mesto Leopoldov získa od štátu na mzdy a prevádzku centier voľného času, ktoré majú sídlo mimo 

mesta Leopoldov, ale navštevujú ich deti s trvalým pobytom v meste Leopoldov v roku 2023 sumu 

114,10 eur / dieťa. 

    

Kategória škôl 

a školských zariadení 

Finančné prostriedky / 

dotácia  

na mzdy a prevádzku na 

žiaka / dieťa v € 

Počet žiakov / detí  

k 15. septembru 2022 

Rozpočet školy /  

školského 

zariadenia v € 

CVČ v inej obci max. 114,10 - 376 

 

Navrhujeme prispieť na mzdy a prevádzku centier voľného času, ktoré majú sídlo mimo mesta 

Leopoldov, ale navštevujú ich deti s trvalým pobytom v meste Leopoldov v roku 2023 sumu 114,10 

eur. 

 

 



Určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zriadení sa 

do rozpočtu premieta nasledovne:  

 

Základná škola: 

Prvok 10.1.2. Originálne kompetencie – školská jedáleň  111 531 eur 

Prvok 10.1.3. Originálne kompetencie – školský klub  141 696 eur 

Materská škola: 

Prvok 10.2.2. Originálne kompetencie    542 995 eur 

 

(po vydelení jednotlivých prvkov rozpočtu na originálne kompetencie počtom žiakov k  

15. 09. 2022 (z výkazu škôl MŠVVaŠ SR) dostaneme výšku dotácie z rozpočtu mesta na žiaka – viď 

návrh VZN) 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 160/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

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

vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa 25. 11. 2022, a týmto dňom bol zverejnený aj na webovom 

sídle mesta a na CEUET. 

Pripomienky je možné zasielať do 05. 12. 2022 písomne (na adresu Mesto Leopoldov, Hlohovská 

cesta 104/2, 920 41  Leopoldov) alebo elektronicky (na e-mailovú adresu sekretariat@leopoldov.sk)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na schválenie VZN je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov (§ 12 ods. 7 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).  

Účinnosť predkladaného VZN je stanovená na 01. 01. 2023.  

 

Zhrnutie a odporúčania: 

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

 

§ 6 

Všeobecne záväzné nariadenia obce 

(3) Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo zverejní obec jeho vyvesením 

na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dná pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu 

nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na webovom sídle obce v tej iste lehote. 

 

(4) Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej 

môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej 

forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej 

lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo 

spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné 

podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 

 

 

mailto:sekretariat@leopoldov.sk


Odporúčame schváliť návrh VZN č. 160/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

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

 

Návrh nariadenia: 

MZ schvaľuje VZN č. 160/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 

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

 

Prílohy: 

1. Návrh VZN č. 160/2022 

 

 

 


