
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom v súlade  so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva, 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE (ďalej len VZN) 

 

č.  

 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na 

území obce Trnovec nad Váhom 
 

                                      

     Obec na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 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, a nariadenia vlády č. 415/2012 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej 

republiky č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje výška 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom 

na území obce Trnovec nad Váhom. 

                                                         

Časť I. 

Úvodné a všeobecné ustanovenia 

 

 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 Trnovec 

nad Váhom, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl 

a školských zariadení Ministerstva školstva SR. 

  

Článok  l 

Príjemca dotácie 

 

 Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je: 

- Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 
 

Článok 2 

Výška a účel dotácie 

 

1. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená v prílohe č.1 

všeobecne záväzného nariadenia v tabuľke č.2 na základe reálnych požiadaviek školského 

zariadenia vyplývajúcich z návrhu rozpočtu školského zariadenia na rok 2019. 

2. Prijímateľ dotácie podľa článku 1 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných 

a prevádzkových nákladov, resp. na správu budov materských škôl a školských zariadení 
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so sídlom na území obce a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť 

a účinnosť jej použitia. 

3. V prípade, že dotácie 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. Obec môže určiť výšku dotácie na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia 

v závislosti od objemu finančných zdrojov obce a na základe preukázateľných potrieb 

(rozpočtu) školy a školského zariadenia. 

5. Príspevok na správu budov sa vypláca na základe žiadosti správcu školskej budov a to na 

konkrétne nevyhnutné opravy na udržanie stavu budov. Príspevok na správu školskej 

budovy možno vyplatiť podľa nutnosti aj v jednej čiastke do výšky určenej na príslušný 

rok. 

 

Článok 3 

Termín a spôsob poskytovania dotácie 

 

 Obec poskytne príjemcovi dotáciu uvedenú v článku 1 tohto všeobecne záväzného 

nariadenia mesačne vo výške jednej dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok do 20. 

dňa príslušného mesiaca. 

 

Časť  II. 

Článok  1 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 

školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Trnovec nad Váhom, neupravené 

týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne predpisy. 

2. Ruší sa VZN 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Trnovec nad Váhom 

3. Toto všeobecné záväzné nariadenie obce  č. bolo prerokované a schválené na zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva ................................. dňa .......................uznesením č. ............ 

 

 

 
okrúhla pečiatka obce 

                                                                                      

                                                                                                

 

 

 

              meno, priezvisko  

         a podpis starostu obce 

Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa :  
- zverejnený na internetovej adrese obce dňa :   
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(včítane):   
Doručené pripomienky (počet) :  
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa   
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa   
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Trnovci nad Váhom dňa         pod č. : .............  
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Trnovec nad Váhom dňa :   
VZN zvesené z úradnej tabule obce ........................ dňa : .......................... 
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Príloha č.1 

 

tabuľka č.1 

Kategória 
školských 
zariadení 

Počet detí k 
15.9.2018 

Koeficient vlády 
č. 668/2004 

Vzorec 
Výsledok 

v EUR 

Materská škola 69 27,3 69x27,3x93,78 176 653,39 

Školský klub detí 93 1,6 93x1,6x93,78 13 954,46 

Školská jedáleň 173 1,8 173x1,8x93,78 29 203,09 

Správa školských 
objektov 

242 1,5 242x1,5x93,78 34 042,14 

 
 

Výpočet jednotkového koeficientu na žiaka za rok 2017: 

 

40% 𝑥 
Výnos dane z príjmov FO SR

počet prepočítaných žiakov
 

40% 𝑥 
2 179 532 000

9 296 272,40
= 93,78 𝐸𝑈𝑅 

 

Obec Trnovec nad Váhom určuje výšku príspevkov na originálne kompetencie obce v úseku školstva 

v zmysle predloženého návrhu rozpočtu školského zariadenia na rok 2019 a na základe reálnych 

požiadaviek Základnej školy s materskou školou Trnovec nad Váhom 302, uvedených v tabuľke č.2. 

tabuľka č.2 

Kategória 
školských 
zariadení 

Počet detí k 
15.9.2018 

Výsledok v 
EUR 

Materská škola 69 128 050,- 

Školský klub detí 93 30 000,- 

Školská jedáleň 173 54 760,- 

Správa školských 
objektov 

242 34 042,14 

 

 


