Názov materiálu: Financovanie pitného režimu v materskej škole
Predkladateľ: Ing. Zuzana Pelzlová
Dátum spracovania: 20.07.2017
Určenie pre orgán mesta: komisie MZ, Mestské zastupiteľstvo
Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:
Odporúčanie Mestského zastupiteľstva zo dňa 13.6.2017 uznesenie číslo L/29/2017/1.
DÔVODOVÁ SPRÁVA:
Mestu Leopoldov bola dňa 2.6.2017 doručená žiadosť Materskej školy v Leopoldove, v ktorej žiada
o schválenie finančného príspevku na skvalitnenie každodenných potrieb detí v materskej škole pod
názvom: Tajomstvo prameňa. Každodenné potreby detí v sebe zahŕňajú nákup sypaných čajov,
citrónov, trstinového cukru, toaletného papiera, tekutého mydla, kuchynských utierok, hygienických
vreckoviek a pod. V minulom školskom roku boli tieto potreby nakúpené rodičmi na začiatku
každého pol roka a následne odovzdané p. učiteľkám v jednotlivých triedach.
V žiadosti Materskej školy sú mesačné náklady na každodenné potreby detí vyčíslené na 115,50 €
mesačne. Mestské zastupiteľstvo schválilo dňa 13.6.2017 uznesením číslo C/29/2017/4 poskytnutie
dotácie na projekt Tajomstvo prameňa – Materská škola vo výške 462,- € z rozpočtu mesta
(september – december 2017). Následne uznesením číslo L/29/2017/1 mestské zastupiteľstvo
odporučilo pripraviť podklady k prerokovaniu možností financovania pitného režimu
(každodenných potrieb detí) v Materskej škole Leopoldov. Na rok 2018 by celková požadovaná
čiastka na každodenné potreby detí predstavovala čiastku 1 386,- €.
Možnosti financovania každodenných potrieb detí:
1. z rozpočtu mesta:
Mestské zastupiteľstvo každoročne schvaľuje VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy. Východiskom sú rozpočtové požiadavky materskej školy 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.
Na rok 2017 sa premietli nasledovne:
Porovnanie prognózy výšky dotácie na žiaka z ministerstva financií mestu a dotácií poskytovaných
mestom do MŠ v rámci originálnych kompetencií:

Dostaneme z MF SR
Prognóza výšky dotácie na

počet žiakov žiaka pre obec podľa hodnoty Výška dotácie na všetky
k 15.9.2016 jednotkového koef. 80,- €
deti v €
MŠ
119
2 184,00
259 896,00
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)
Originálne kompetencie poskytnuté mestom podľa VZN

počet žiakov Dotácia na
k 15.9.2016 žiaka v €

MŠ

119

Celková výška dotácie
na všetky deti v €
2 504,20

298 000,00

Z uvedeného vyplýva, že Mesto Leopoldov prispelo v roku 2016 väčšou čiastkou na žiaka o 320,20
€, ako dostalo v podielových daniach.
Ak by sa celková výška dotácie na všetky deti zvýšila o ročnú požadovanú čiastku na každodenné
potreby detí ako bolo uvedené v žiadosti, teda o 1.386,- € na 299 386,- € mesto by prispelo čiastkou
na žiaka väčšou o 331,85 € čo je viac o 11,65 € ako teraz.
2. príspevkom od rodičov:
Mesto Leopoldov má schválená Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Leopoldov č. 63/2008
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach,
ktorých zriaďovateľom je mesto Leopoldov (ďalej len VZN).
Predmetné VZN v znení dodatku č. 1 určuje príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
zákonným zástupcom na čiastočnú úhradu výdavkov (školné) materskej školy a to nasledovne:
- na jedno dieťa sumou 11,- €
- na dve deti z jednej rodiny sumou 16,- €
- za poldennú starostlivosť sumou 5,50 €
V školskom roku 2017/2018 budú platby z príspevku rodičov nasledovné:
91 detí platí 11,- €
t.j. 1.001,- €
4 súrodenci platia 16,-€ t.j. 64,- €
spolu za 99 detí
1.065,- €.
Predškoláci 28 detí je oslobodených od platenia školného.
V okolitých obciach nezohľadňujú poldennú dochádzku ani súrodeneckú dochádzku. Príspevok za
pobyt dieťaťa v MŠ sa platí nasledovne:
Červeník 12,50 € na jedno dieťa
Madunice 12,- € na jedno dieťa
Trakovice 10,- € na jedno dieťa
Hlohovec 12,- € na jedno dieťa

Ak by sa zvýšil príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole na 12,- €/mesiac a zrušila by sa
možnosť zľavneného platenia súrodencov a poldennej dochádzky, celkové mesačné školné za 99
detí by činilo 1.188,- € čo je viac o 123,- € ako teraz, čím by sa pokryli požadované náklady na
každodenné potreby detí, ktoré boli v žiadosti vyčíslené na 115,50 €/mesiac.
Zhrnutie a odporúčania:
Prehodnotiť financovanie každodenných potrieb detí v Materskej škole.

