Všeobecne záväzné nariadenie
obce Jánovce
č. 1/2015

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa materskej školy

Obec Jánovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z.o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe § 6 ods. 12 písm. c) zákona NR SR 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 vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy.
§1
Úvodné ustanovenie
1.Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť výšku dotácie na prevádzku a mzdy (ďalej
len „dotácia“) na dieťa materskej školy na príslušný kalendárny rok.
2. Ustanovenie tohto VZN sa vzťahuje na materskú školu, Jánovce č. 208.
§2
Určenie výšky dotácie
1. Výška dotácie sa každoročne poskytuje podľa počtu detí materskej školy podľa stavu k 15.
septembru predchádzajúceho kalendárneho roka (k 15.09.2014 = 24 detí od troch rokov) a na základe
kritérií a spôsobu rozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb.
2. Výška dotácie na dieťa v materskej škole na kalendárny rok sa určuje takto:
a) na dieťa od troch rokov 1 691,83 € (pozri prílohu č. 1 k VZN)
§3
Záverečné ustanovenia
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol prerokovaný a schválený na 3. riadnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva dňa 01.02.2015
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy nadobúda právnu účinnosť 15 dní odo dňa schválenia obecným zastupiteľstvom.
3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie
obce č. 3/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy.
Vyvesené dňa: 02.02. 2015
Zvesené dňa: 16.02.2015
V Jánovciach, dňa 02.02.2015

Ľudovít Dubaň
Starosta obce

Príloha č.1 k VZN č. 1/2015

Východiskové údaje pre výpočet výšky dotácie na 1 dieťa
v Materskej škole Jánovce z rozpočtu Obce Jánovce na rok 2015
–
–
–

Časť z podielových daní pre obce určená na financovanie školstva:
Prepočítaný počet žiakov na Slovensku podľa stavu k 15.09.2014 (PPŽ):
Výnos dane, ktorý je určený v príslušnom roku pre obce a mestá. (VD)
Prognóza z januára 2015 na rok 2015 je:

40 %
8 732 114,9
1 442 032 000 €

(Údaje boli čerpané z Východiskových štatistických údajov a podielov obcí na výnose DPFO pre rok
2015 uverejnené na webovej stránke Ministerstva financií SR – www.finance.gov.sk)
Výpočet:
(40 % x VD) : PPŽ = H (finančná hodnota jednotkového koeficientu)
(0,40 x 1 442 032 000) : 8 732 114,9 = 66,06
Výpočet finančných prostriedkov pre Materskú školu Jánovce z DPFO na rok 2015:
–
–
–
–

Celkový počet detí v materskej škole
Z toho počet detí vo veku nad 3 roky výkaz V 40
Základný koeficient na dieťa v materskej škole
(Nariadenie vlády SR č. 668//2004 Z.z., príloha č. 3, tabuľka č. 1)
Hodnoty o ktoré sa zvyšujú koeficienty pre materskú školu,
ak celkový počet detí v materskej škole zriaďovateľa:
- nepresiahne 25 detí bez ohľadu na vek (od 16 do 20 detí)
- nepresiahne 25 detí bez ohľadu na vek (od 21 do 25 detí)
(Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z.z., príloha č. 3, tabuľka č. 2)

24
24
27,3

o 6,5
o 1,7

(24 x /27,3 + 1,7/) x 66,06 H hodnota = 696 x 66,05 = 45 977,76 €
Výpočet finančných prostriedkov podľa výnosu DPFO na jedno dieťa na rok 2015
45 977,76 : 24 detí = 1 915,74 €
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------–

Poskytnutá výška transferu pre materskú školu na rok 2015 podľa schváleného rozpočtu obce
Jánovce : celkom 40 604 € / na 1 dieťa 1 691,83 €
– z toho:
38 104 € z DPFO
2 500 € hradené výdavky z vlastných príjmov a dotácie pre MŠ:
- 1500 € predpokladané výdavky, ktoré budú hradené z príjmu MŠ
za príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ
- 1000 € predpokladané výdavky hradené z dotácia z odboru
školstva na deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej
dochádzky

