VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE GEMERSKÝ JABLONEC
č. 4/2021
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských
zariadení a základnej umeleckej školy so sídlom v obci Gemerský Jablonec na rok 2021
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia /VZN/:
Zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa: 10.11.2021
Dátum začiatku-ukončenia pripomienkového konania: 10.11.2021-26.11.2021
Dátum zvesenia návrhu VZN dňa: 26.11.2021
Schválené VZN zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa: 14.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v obci Gemerskom Jablonci v zmysle § 6, ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona, § 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:
§1
Predmet úpravy
1) Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce
Gemerský Jablonec, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete
škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 1,2,3)
§2
Príjemca dotácie
Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je:
1/ Základná škola s materskou školou / Školská jedáleň a Školský klub detí /
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Gemerský Jablonec.
2/ ZUŠ Heureka Zvolen
§3
Výška a účel dotácie
1/ Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy,ZUŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená v prílohe č.1
všeobecne záväzného nariadenia.
2/ Prijímateľ dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných
a prevádzkových nákladov materskej školy,ZUŠ a školských zariadení so sídlom na území
obce a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.

3/ V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je
prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného
kalendárneho roku.

§4
Termín a spôsob poskytovania dotácie
Obec poskytne príjemcovi podľa § 2 dotáciu mesačne (vo výške jednej dvanástiny z dotácie
na príslušný kalendárny rok) do 25.dňa príslušného mesiaca.
§5
Záverečné ustanovenia
1/ Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Gemerský Jablonec,
neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne
predpisy 4).
2/ Všeobecne záväzné nariadenie obce Gemerský Jablonec schválilo obecné zastupiteľstvo
obce Gemerský Jablonec na svojom rokovaní dňa 10.12.2021 uznesením číslo 106/2021
3/Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.01.2022.
Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa zruší VZN č.4/2020.

V Gemerskom Jablonci dňa 10.12.2021
.........................................
Július Agócs,starosta obce

_________________________________________________________________________

1)
2)
3)
4)

ust. § 6 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 zmien a doplnkov
§ 15 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
ust. § 6 ods. 12 písm. b). zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov
napr. ust. § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Príloha č. 1 k VZN č.4/2021
Východiskové údaje pre výpočet výšky dotácie na 1 dieťa /žiaka/ v Materskej
škole ŠKD a ŠJ z rozpočtu obce Gemerský Jablonec na rok 2022
 Predpokladaný podiel na dani z príjmov FO pre rok 2022
Pre obec Gemerský Jablonec
EUR
Výška koeficienta pre rok 2022 je: 98,64
Výpočet finančných prostriedkov pre Materskú školu v Gemerský Jablonec na rok 2022
- Celkový počet detí v materskej škole k 15. 9. 2021
39
 Základný koeficient z prílohy č. 3 k nariadeniu vlády
č. 668/2004 v z. n. p.
27,3
27,3 x 98,64 = 2 693 EUR na 1 dieťa / rok v MŠ
2 693 EUR x 39 detí = 105 027 EUR na celkový počet detí / rok v MŠ
ŠKD pri ZŠ
 Celkový počet detí v Školskom klube detí k 15.9.2021
62
 Základný koeficient z prílohy č. 3 k nariadeniu vlády
č. 668/2004 v z. n. p
6
6 x 98,64 EUR= 592 EUR na 1 žiaka/ rok v ŠKD
592 EUR x 62 detí = 36 704 EUR na celkový počet žiakov/rok v ŠKD
Školská jedáleň
 Celkový počet žiakov v Školskej jedálni k 15.9.2021
238
Základný koeficient z prílohy č. 3 k nariadeniu vlády
č. 668/2005 v z. n. p
1,8
1,80 x 98,64 = 178 EUR na 1 žiaka / rok v ŠJ
178 EUR x 238 detí = 42 364 EUR na celkový počet žiakov v ŠJ
Správa školského objektu
Celkový počet detí a žiakov k 15.9.2021
277
Základný koeficient z prílohy č. 3 k nariadeniu vlády
č. 668/2005 v z. n. p
1,5
1,5 x 98,64 = 148 EUR na 1 žiaka / rok v ZŠ a MŠ
148 EUR x 277 detí a žiakov = 40 996 EUR na celkový počet žiakov v ŠJ
Celková výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a žiaka ŠKD a ŠJ
105 027 EUR +36 704 EUR+42 364 EUR+40 996 EUR = 225 091 EUR/ rok
Celková výška dotácie na základe uznesenia č. /2021 zo dňa 15.12.2021
na rozpočtový rok 2022 je 30% z podielu na výnose daní z príjmov FO
t.j.
EUR.

Východiskové údaje pre výpočet výšky dotácie na 1 žiaka v ZUŠ Heureka z rozpočtu
obce Gemerský Jablonec na rok 2022
 Predpokladaný podiel na dani z príjmov FO pre rok 2022
pre obec Gemerský Jablonec
EUR
Výpočet koeficienta pre rok 2022 je: 98,64
Celkový počet žiakov v skupinovej forme vyučovania detí k 15.9.2021 je 504
Základný koeficient z prílohy č. 3 k nariadeniu vlády
č. 668/2004 v z. n. p.

4,8

4,8 x 98,64 = 474 EUR na 1 žiaka / rok -12% neštátna ZUŠ = 417 EUR na 1 žiaka/rok
417 EUR x 504 žiakov = 210 168 EUR/rok na celkový počet žiakov v skupinovej forme
Celkový počet žiakov v individuálnej forme vyučovania detí k 15.9.2021 je 186
Základný koeficient z prílohy č. 3 k nariadeniu vlády
č. 668/2004 v z. n. p.

14,7

14,7 x 98,64 =1 450 EUR na 1 žiaka / rok – 12% neštátna ZUŠ =1 276 EUR na 1 žiaka/rok
1276 EUR x 186 žiakov = 237 336 EUR/rok na celkový počet žiakov v individuálnej forme
Celková výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka v ZUŠ Heureka
210 168 EUR + 237 336 EUR = 447 504 EUR / rok
Celková výška dotácie na základe uznesenia č... ..... /2021 zo dňa .12.2021
na rozpočtový rok 2022 je 35% z podielu na výnose daní z príjmov FO pre rok 2022
t.j.
EUR.

