Obecné zastupiteľstvo obce Vlčkovce 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 v y d á v a pre územie obce VLČKOVCE
tento

Doplnok č. 9
k

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU

č. 1/2013

O podrobnostiach financovania a určení dotácie na mzdy a prevádzku
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vlčkovce

Návrh Doplnku vyvesený na ÚT, webovom sídle dňa

26.11.2021

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu Doplnku k VZN

5.12.2021

Doručené pripomienky( počet)

0

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Doplnku k VZN uskutočnené dňa
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Doplnku k VZN doručené poslancom dňa
Doplnok k VZN schválený Obecným zastupiteľstvom Vlčkovce

13.12.2021

Doplnok k VZN vyvesený na ÚT, webovom sídle dňa

15.12.2021

Doplnok k VZN nadobúda účinnosť dňa

01.01.2022

Článok I.
1.Predmetom všeobecne záväzného nariadenia obce Vlčkovce č.1/2013 je určenie podrobnosti
financovania materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, výšku
finančných prostriedkov v rámci svojich originálnych kompetencií na mzdy, prevádzku materskej
školy, školského klubu detí, školskej jedálne, deň v mesiaci, v ktorom územná samospráva poskytuje
finančné prostriedky vlastným školám a školským zariadeniam.

2. Článok 4 sa mení nasledovne:
Výška dotácie
1. Výška dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2022 sa určuje nasledovne:
Názov školy a školského
zariadenia
Materská škola
(MŠ)
Školský klub
(ŠKD)
Školská jedáleň (ŠJ)
(potenciálni stravníci)

Počet detí k 15.9.

Dotácia na jedno dieťa
v Eur

Dotácia na rok v Eur

66

2692,87

177 729,42

45

591,84

26 632,80

51

177,55

9 055,05

Rezerva
( MŠ+ŠKD+ŠJ)

19 680,73

Spolu

-

-

233 098,00

1/12

-

-

19 424,83

* Výkaz ŠKOL 40-01
2.Výpočet výšky finančných prostriedkov na rok 2022 na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vlčkovce tvorí Prílohu č. 1 k tomuto Doplnku č. 9.
Pri určení výšky dotácia sa postupuje v zmysle Nariadenia vlády SR č.668/2004 Z.z. v platnom znení,
konkrétne Prílohy č.3,4 k nariadeniu, ďalej podľa stanoveného jednotkového koeficientu obce pre
príslušný rok a vo výpočte sú zohľadnené aj požiadavky ZŠ s MŠ, ktoré musia byť daným subjektom
predložené formou návrhu rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok, a to najneskôr v lehote do 30.9.
predchádzajúceho roka, než na ktorý sa dotácia poskytuje.
3. Prijímateľ dotácie je povinný vždy k 15. dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca poskytovateľovi
dotácie, teda obci Vlčkovce, predložiť Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov v €, a to za
obdobie predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.
4. Vyúčtovanie uvedené v bode 3. predkladá prijímateľ dotácie poskytovateľovi dotácie v písomnej
forme, a to vo forme výstupu z PC programu ako aj vo forme vyplnenej tabuľky uvedenej v Prílohe
č. 2 k tomuto Doplnku č. 9.

5. Vyúčtovanie uvedené v bode 3. pozostáva:
- z podrobného rozpisu všetkých príjmov za sledované obdobie
- z podrobného rozpisu všetkých výdavkov za sledované obdobie.

Článok II.
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Tento Doplnok č.9 k v VZN č.1/2013 O podrobnostiach financovania a určení dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vlčkovce schválilo obecné
zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 13.12.2021 nariadením OZ č.1/2021.
2. Tento Doplnok č.9 k VZN č. 1/2013 O podrobnostiach financovania a určení dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vlčkovce nadobúda
účinnosť 01.01.2022.
3.Všetky ostatné ustanovenia VZN č.1/2013 s doteraz schválenými a zapracovanými Doplnkami,
týmto Doplnkom č.9 nedotknuté, zostávajú naďalej v platnosti.

Ing. Ivan Dobrovodský
starosta obce

Príloha č.1 k Doplnku č. 9 k VZN č. 1 /2013
Výpočet dotácie
Dotácia na dieťa v MŠ = reálny stav:
66 detí x 27,3 (koef.) = 1801,80 x 98,64 (koef. stanovený pre rok 2021) = 177 729,552 eur ročne
177 729,552 : 66 detí = 2692,87 eur je dotácia na dieťa v MŠ
Dotácia na žiaka v školskom klube detí:
45 detí x 6,0 (koef.) = 270,00 x 98,64 (koef. stanovený pre rok 2021) = 26 632,80 eur ročne
26 632,80 : 45 detí = 591,84 eur je dotácia na žiaka v ŠKD
Dotácia na potenciálneho stravníka školskej jedálne pri ZŠ:
51 detí x 1,8 (koef.) = 91,80 x 98,64 (koef. stanovený pre rok 2021) = 9055,05 eur ročne
9055,05 : 51 detí = 177,55 eur je dotácia na potenciálneho stravníka v ŠJ
Rezerva pre MŠ + ŠKD + ŠJ: 19 680,73 eur
Dotácia spolu ročne: 233 098,- eur
1/12 = 19 424,83 eur mesačne

Príloha č.2 k Doplnku č. 9 k VZN č. 1 /2013

CELKOVÉ PRÍJMY A VÝDAVKY NA MATERSKÚ ŠKOLU za mesiac ..............., rok ............
VÝDAVKY
PRÍJMY

Vlčkovce
Mzdové a odvodové výdavky, z toho:

transfer od zriaďovateľa
platby od rodičov
transfer od štátu na predškoláka
iný príjem (treba špecifikovať)

611
612
614
620
*

tarifný plat
príplatky
odmeny
poistné + ostatné povinné príspevky
Prevádzkové výdavky, z toho:

632001
632002
632003
632005
633006
635

elektrická energia + plyn
vodné - stočné
poštové služby
telekomunikačné služby
všeobecný materiál (na prácu s deťmi)
rutinná a štandardná údržba
(treba špecifikovať presne položku)

637

služby
(treba špecifikovať presne položku)

*
SPOLU

SPOLU
* Podľa potreby vložiť položky

CELKOVÉ PRÍJMY A VÝDAVKY NA ŠKOLSKÚ JEDÁLEŇ za mesiac ................, rok ............
VÝDAVKY
PRÍJMY

Vlčkovce
Mzdové a odvodové výdavky, z toho:

transfer od zriaďovateľa
platby od stravníkov
iný príjem (treba špecifikovať)

611
612
614
620
*

tarifný plat
príplatky
odmeny
poistné + ostatné povinné príspevky
Prevádzkové výdavky, z toho:

632001
632002
632003
632005
633011
635

elektrická energia + plyn
vodné - stočné
poštové služby
telekomunikačné služby
potraviny (suroviny na stravu)
rutinná a štandardná údržba
(treba špecifikovať presne položku)

637

služby
(treba špecifikovať presne položku)

*
SPOLU
* Podľa potreby vložiť položky

SPOLU

CELKOVÉ PRÍJMY A VÝDAVKY NA ŠKOLSKÝ KLUB za mesiac ................, rok ............
VÝDAVKY
PRÍJMY

Vlčkovce
Mzdové a odvodové výdavky, z toho:

transfer od zriaďovateľa
platby od rodičov
iný príjem (treba špecifikovať)
*

611
612
614
620
*

tarifný plat
príplatky
odmeny
poistné + ostatné povinné príspevky
Prevádzkové výdavky, z toho:

SPOLU
* Podľa potreby vložiť položky

632001
632002
632003
632005
633006
635

elektrická energia + plyn
vodné - stočné
poštové služby
telekomunikačné služby
všeobecný materiál (na prácu s deťmi)
rutinná a štandardná údržba
(treba špecifikovať presne položku)

637

služby
(treba špecifikovať presne položku)

*
SPOLU

