OBEC NEMCE
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nemce
č. 1/2022
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Nemce
Obecné zastupiteľstvo Obce Nemce 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,
Nariadenia vlády SR č. 363/2020 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, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Článok 1
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej len „VZN“) určuje výšku a účel použitia dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy na území obce Nemce, ktorej zriaďovateľom je
Obec Nemce a je na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradená do siete škôl
Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Článok 2
Príjemca dotácie
Príjemcom dotácie podľa tohto VZN je materská škola s právnou subjektivitou
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Článok 3
Výška a účel dotácie
1) Výška dotácie na kalendárny rok 2022 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je vypočítaná podľa vzorca uvedeného v prílohe č.1.
Celková výška poskytnutej dotácie na rok 2022 je uvedená v prílohe č.2.
2) Príjemca dotácie podľa článku 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.
3) Výška dotácie môže byť upravovaná počas roka podľa zmeny rozpočtu obce.
4) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12.2022, je príjemca povinný
nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do konca kalendárneho roka.

Článok 4
Termín a spôsob poskytovania dotácie
Obec poskytne príjemcovi podľa článku 2 tohto VZN mesačne (vo výške jednej dvanástiny
z dotácie na príslušný kalendárny rok) do 25. dňa príslušného mesiaca.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
1) Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy so sídlom na území obce Nemce neupravené týmto VZN, sa vzťahujú
príslušné právne predpisy zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy v znení zmien a doplnkov.
2) Návrh VZN Obce Nemce č. 1/2022 bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke
obce Nemce dňa 24.01.2022.
3) VZN Obce Nemce č. 1/2022 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Nemciach dňa
23.2.2022 uznesením č. 233/2022.
4) Zároveň sa týmto ruší VZN č.1/2021 zo dňa 18.03.2021.
5) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom: 24.02.2022.

Alena Krajňáková
starostka obce

Príloha č.1 k VZN č. 1/2022

Východiskové údaje pre výpočet výšky dotácie na 1 dieťa
v Materskej škole Nemce z rozpočtu Obce Nemce na rok 2022
-

Výška podielu z výnosu DPFO pre materskú školu
Prepočítaný počet žiakov na Slovensku k 1.1. 2021
Podiel obcí na výnose dane z príjmov FO na rok 2022

40 %
9 778 064,10
2 412 849 000,- €

Výpočet H hodnoty:
(0,40 x 2 412 849 000) : 9 778 064,10 = 98,70 = H hodnota
Výpočet finančných prostriedkov pre Materskú školu Nemce na rok 2022:
Hodnoty koeficientov
-

Celkový počet detí v materskej škole k 15.09.2021........................20
Z toho počet detí vo veku do 3 rokov výkaz V 40 .......................... 0
Z toho počet detí vo veku nad 3 roky výkaz V 40 ..........................20
Základný koeficient na dieťa v materskej škole..............................27,3
Hodnota, o ktorú sa zvyšujú koeficienty pre materskú školu,
ak celkový počet detí v materskej škole zriaďovateľa
nepresiahne 25 detí bez ohľadu na vek - 20 detí ............. o 4,7 = (27,3+4,7) = 32
Hodnota koeficienta pre dieťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami v materskej škole ................................... 29,2
(takéto dieťa sa v MŠ prepočítava 2x, prvý krát koeficientom pre dieťa v MŠ 27,3
a druhý krát koeficientom 29,2, čo je celkom ................................ 56,5
(20 x 32) x 98,70 H hodnota = 63 168 €

- Výpočet finančných prostriedkov podľa výnosu DPFO na jedno dieťa na rok 2022
................................................................ 63 168 : 20 detí = 3 158,40 na jedno dieťa
- Dotácia z rozpočtu obce na rok 2022
30 762 : 20 detí = 1 538,10 na jedno dieťa
Celková výška transferu pre materskú školu na rok 2022: 93 930,- €
(bez potravín a účelových prostriedkov zo ŠR)
z toho na jedno dieťa:
4 696,50 €

Poznámka: Údaje boli čerpané z Nariadenia vlády SR č. 363/2020 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 2022 uverejnené na web stránke Ministerstva financií
SR – www.finance.gov.sk.

Príloha č.2 k VZN č.1/2022

Dotácia na rok 2022 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nemce
Kategória školy
Materská škola
Nemčianska cesta 130, Nemce

Výška dotácie na dieťa v €
4 696,50 €

