VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2022
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy Materskej
školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne so sídlom
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Svätý Kríž, správu
objektu Materskej školy a záujmovú činnosť detí od 5 do
15 rokov s trvalým pobytom na území
Obce Svätý Kríž .

Obecné zastupiteľstvo obce Svätý Kríž vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6
ods. 12 písm. a), c) 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 v súlade s § 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
sa uznieslo na tomto:
všeobecne záväznom nariadení
Čl. 1
Predmet úpravy
1.
Všeobecne záväzné nariadenie obce o určení výšky dotácie určuje výšku a účel použitia
účelovej dotácie na prevádzku a mzdy Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Svätý Kríž, správu objektu Materskej školy a záujmovú
činnosť detí od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území obce Svätý Kríž, ktoré sú na základe
rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva
školstva Slovenskej republiky a na záujmovú činnosť detí vo veku 5 – 15 rokov s trvalým
pobytom na území obce Svätý Kríž.
Čl. 2
Výška a účel dotácie
1. Výška dotácie:
a) na prevádzku a mzdy na 1 dieťa:
Materskej školy vo výške 94 625,29 €
- materskej školy vo výške 88 864,71 €
88 864,71 € : 33 detí = 2 692,87 €/1 dieťa
(vrátane stravovania detí v MŠ v počte 33 detí)
- materskej školy špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo výške 5 760,58 €
5 760,58 € : 2 detí = 2 880,29 €/1 dieťa
(vrátane stravovania detí v MŠ v počte 2 deti)
Školského klubu detí vo výške 33 143,04 €
33 143,04 € : 56 žiakov = 591,84 €/1dieťa
(započítava sa len skutočný počet žiakov v ŠKD)
Školskej jedálne vo výške 26 987,60 €
26 987,60 € : 152 stravníkov = 177,55 €/1 stravníka
(stravník – iba žiaci ZŠ - 152 žiakov ZŠ nie deti MŠ)
(154 755,93 € spolu na rok)
b) na správu budovy materskej školy je vo výške 147,96 € ročne na jedno dieťa, na 33 detí MŠ
výške 4 882,68 € (98,64€ x 1,5 = 147,96€ x 33 detí MŠ = 4 882,68€)

c) na správu budovy ZŠ je vo výške 147,96 € ročne na jedného žiaka, na 152 žiakov ZŠ výške
22 489,92€ (98,64€ x 1,5 = 147,96€ x 152 žiakov ZŠ= 22 489,92€)
d) na záujmovú činnosť detí (ZČD) vo výške 108,50€ ročne na jedno dieťa, na 136 detí vo
výške 14 756,00€ (98,64€ x 1,1 = 108,50€ x 136 detí = 14 756,00€)
2. Dotácia sa môže použiť len na úhradu osobných, prevádzkových nákladov materskej školy,
školského klubu a školskej jedálne a správu budovy materskej školy a pri jej použití musí byť
zabezpečená hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.
3. Obec ako zriaďovateľ určuje povinnosť pre Základnú školu s materskou školou Svätý Kríž predložiť
relevantné údaje pre výpočet financovania materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne každý
mesiac do 15. dňa v nasledujúcom mesiaci. Zriaďovateľ do 25. dňa v mesiaci poukáže príslušné finančné
prostriedky vo výške 1/12 zo sumy dotácie na kalendárny rok pre materskú školu, školský klub detí
a školskú jedáleň spolu s písomným oznámením.
4. V prípade poskytnutia dotácie na záujmovú činnosť detí bude táto v roku 2022 poskytnutá vo výške
108,50€ na 1 dieťa, prípadne vo výške žiadosti žiadateľa, ak je požadovaná suma na 1 dieťa nižšia a to za
podmienok stanovených vo VZN č. 4/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Svätý
Kríž.
Čl. 3
Záverečné ustanovenia
1. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku, mzdy na dieťa materskej
školy, žiaka školského klubu, žiakov a detí školskej jedálne a správu objektu materskej školy
na území obce Svätý Kríž, neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú
príslušné všeobecne záväzné právne predpisy.
2. Skutočná výška finančných prostriedkov určených týmto VZN na dotácie bude
prehodnotená so skutočným plnením podielových daní poukázaných obci v lehote do
30.10.2022.
3. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej adrese obce v čase od
26.01.2022 do 16.02.2022 a pripomienky k tomuto návrhu bolo možné predkladať do
07.02.2022.
4. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Svätom Kríži dňa 23.02.2022
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené jeho vyvesením na úradnej tabuli a
zverejnené na internetovej adrese obce dňa 24.02.2022.
6. VZN nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho vyhlásenia.
7. Dňom účinnosti tohto VZN zaniká účinnosť VZN č. 1/2021.
vr
Dušan Matejka
starosta

Dôvodová správa:
Podľa prepočtu podielových daní Obce Svätý Kríž dostane z podielových daní na rok 2022 na
prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne vo
Svätom Kríž, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl
a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky 154 755,93€ v prepočte na
jednotlivé zariadenia, avšak na základe reálnych prepočtov podľa skutočných potrieb
jednotlivých zariadení boli sumy upravené nasledovne:
a)
Materská škola vo výške 94 625,29 €
- materskej školy vo výške 88 864,71 €
88 864,71 € : 33 detí = 2 692,87 €/1 dieťa
(vrátane stravovania detí v MŠ v počte 33 detí)
- materskej školy špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo výške 5 760,58 €
5 760,58 € : 2 detí = 2 880,29 €/1 dieťa
(vrátane stravovania detí v MŠ v počte 2 detí)
Školský klub detí vo výške 33 143,04 €
33 143,04 € : 56 žiakov = 591,84 €/1dieťa
(započítava sa len skutočný počet žiakov v ŠKD)
Školská jedáleň vo výške 26 987,60 €
26 987,60 € : 152 stravníkov = 177,55 €/1 stravníka
(stravník – iba žiaci ZŠ - 152 žiakov ZŠ nie deti MŠ)
Spolu na rok 2022 - 154 755,93 €
b) na správu budovy materskej školy je vo výške 147,96 € ročne na jedno dieťa, na 33 detí
MŠ výške 4 882,68 € (98,64€ x 1,5 = 147,96€ x 33 detí MŠ = 4 882,68€)
c) na správu budovy ZŠ je vo výške 147,96 € ročne na jedného žiaka, na 152 žiakov ZŠ
výške 22 489,92€ (98,64€ x 1,5 = 147,96€ x 152 žiakov ZŠ= 22 489,92€)
d) na záujmovú činnosť detí (ZČD) vo výške 108,50€ ročne na jedno dieťa, na 136 detí vo
výške 14 756,00€ (98,64€ x 1,1 = 108,50€ x 136 detí = 14 756,00€)

