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Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020
Obce Železná Breznica o určení dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa materskej školy na území obce Železná Breznica.

Obec Železná Breznica v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2 a 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
ustanovuje
toto
Všeobecne záväzné nariadenie
Článok 1
Predmet úpravy
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, ktorá je na základe
rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradená do siete škôl a školských zariadení Ministerstva
školstva
Slovenskej
republiky.
Zriaďovateľom materskej školy a školskej jedálne je Obec Železná Breznica.
Článok 2
Príjemca dotácie
Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je Materská škola Železná Breznica 181a Školská
jedáleň pri MŠ bez právnej subjektivity (financovanie prostredníctvom Obce Železná
Breznica).
Článok 3
Výška a účel dotácie
1. Výška dotácia na kalendárny rok 2021 na prevádzku a mzdy (pedagogických
a nepedagogických zamestnancov) na jedno dieťa materskej školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce je určená vo výške : 4344,00 €
Výpočet financovania :
- hodnota jednotkového koeficientu (predbežný) na jedného žiaka v SR je 91,47 eur
- hodnota jednotkového koeficientu na jedného žiaka v obci je 122,01 eur

- celkový počet detí v materskej škole k 15.9.2020
- základný koeficient z prílohy č. 3 k nariadeniu vlády č. 668/2004
- zvýšený koeficient z prílohy č. 3 k nariadeniu vlády č. 668/2004
- koeficient na správu budov z prílohy č. 3 k nariadeniu vlády č. 668/2004

17
27,3
6,8
1,5

1 x 35,60 x 122,01 = 4344,00 eur na jedno dieťa
Finančné prostriedky pre Materskú školu :
17 detí x 4344,00 eur = 73 848,00 eur
2. Obec financuje náklady na deti materskej školy a školskej jedálne podľa počtu detí
prijatých do materskej školy podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho
kalendárneho roka.
3. Pri použití dotácie na materskú školu a školskej jedálne so sídlom na území obce sa
musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jeho použitia.
4. Všetky náklady spojené s prevádzkou Materskej školy Železná Breznica a školskej
jedálne pri MŠ sú uhrádzané z bežného účtu obce Železná Breznica, okrem stravného,
na ktorý je založený vlastný účet v peňažnom ústave.
5. Výška dotácie môže byť upravovaná počas roka podľa zmeny rozpočtu obce.
Článok 4
Záverečné ustanovenia
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 1.1.2021.
2. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Železnej Breznici dňa 11.12.2020
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 13, bod 7b).
3. Ruší sa VZN č. 3/2019 zo dňa 9.12.2019.

............................................
Ján Dúbravský
starosta obce

