Všeobecné záväzné nariadenie
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Obecné zastupiteľstvo obce Malý Slavkov vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 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
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
so sídlom na území obce Malý Slavkov.
§1
Predmet úpravy
1.) Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa materskej školy a školskej jedálne so sídlom na území obce Malý Slavkov, ktoré sú
na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení
Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
§2
Príjemca dotácie
Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je Obec Malý Slavkov za materskú školu bez právnej
subjektivity.
§3
Výška a účel dotácie
1.) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je 1 651,923 €/1 dieťa (36 detí) 59 469,23 €.
2.) Prijímateľ dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných
a prevádzkových nákladov materskej školy so sídlom na území obce a pri jej použití musí
zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.

§4
Záverečné ustanovenia
1.) Počet detí je kontrolovateľný s počtom detí uvedených v Štatistickom výkaze, ktorý je hlásený
na Krajský školský úrad v Prešove vždy k 15.9. predchádzajúceho roka.
2.) Výšku dotácie na prevádzku a mzdy MŠ a výšku dotácie na mzdy a prevádzku v školskej
jedálni bude zriaďovateľ každoročne upravovať vo Všeobecne záväznom nariadení.
3.) Na základe nepredvídateľných okolnosti sa táto dotácia po schválení Obecným zastupiteľstvom
môže v priebehu roka upravovať.
§5
Účinnosť nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Malom
Slavkove dňa 04. 12. 2014, uznesením č. 385/2014.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2015.

Ladislav Oravec
starosta obce

Príloha č. 1 k VZN č. 3/2014
Východiskové údaje pre výpočet výšky dotácie na 1 dieťa
v Materskej škole Malý Slavkov z rozpočtu Obce Malý Slavkov na rok 2015

-

Výška podielu z výnosu DPFO pre materskú školu
Prepočítaný počet žiakov na Slovensku rok 2014
Podiel na dani z príjmov FO pre rok 2014 na Slovensku

40 %
8 604 092,2
1 301 596 000,00 €

Výpočet H hodnoty:
(0,40 x 1 301 596 000) : 8 604 092,2 = 60,61 = H hodnota
Výpočet finančných prostriedkov pre Materskú školu Malý Slavkov na rok 2015:
-

Celkový počet detí v materskej škole
Z toho počet detí vo veku do 3 rokov – výkaz V40
Z toho počet detí vo veku nad 3 rokov – výkaz V40
Základný koeficient na dieťa v materskej škole

36
1
35
27,3

(36 x 27,3) x 60,51 = 982,8 x 60,51 = 59 469,23 : 36 = 1 651,923 €
Výpočet finančných prostriedkov podľa výnosu DPFO na jedno dieťa na rok 2015
................................................................. 59 469,23 : 36 detí – 1 651,923 na jedno dieťa

Celková výška transferu pre materskú školu na rok 2015: € 51 469,23
z toho na jedno dieťa: € 1 651,923

Poznámka: Údaje boli čerpané z Nariadenia vlády SR č. 276/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
v znení neskorších predpisov, ako aj z Východiskových štatistických údajov a podielov obcí na výnose
DPFO pre rok 2014 uverejnené na web stránke Ministerstve financií SR – www.finance.gov.sk.

