Návrh

Obec Veterná Poruba
_________________________________________________

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2022
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy Materskej školy a školskej
jedálne vo Veternej Porube, na správu budovy MŠ a ŠJ
a na prevádzku a mzdy na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času

Návrh VZN vyvesený dňa 10.12.2021
Schválené Obecným zastupiteľstvom vo Veternej Porube dňa ........2022
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli dňa ........2022
Účinnosť nadobúda 15tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obce Veterná Poruba.

Obec Veterná Poruba v súlade s § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov (ďalej len „v z.n.p.“) vydáva Všeobecne záväzné nariadenie
(ďalej len „VZN“) obce Veterná Poruba č. 2/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa Materskej školy vo Veternej Porube, na ktorom sa v zmysle § 11, ods.4,
písm. g) citovaného zákona uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Veterná Poruba s odvolaním
sa na ustanovenia § 6 ods. 2 a ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., § 19
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p. a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
Čl. 1
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a
mzdy na dieťa Materskej školy vo Veternej Porube, ktorá je na základe rozhodnutia
Ministerstva školstva SR zaradená do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva
Slovenskej republiky.
Čl. 2
Výška a účel dotácie
1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok 2022 na prevádzku a mzdy materskej školy
a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená v sume 3 780,21 € ročne na
jedno dieťa podľa počtu detí zistených k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka
(14), ročne celkom v sume 52 922,94 €. Výška dotácie sa určuje na každý rok osobitne.
2) Dotácia sa môže použiť len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov materskej
školy a školskej jedálne a pri jej použití sa musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť
a účinnosť jej použitia.
3) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok 2022 na správu budovy materskej školy
a školskej jedálne je určená v sume 148,05 € ročne na jedno dieťa podľa počtu detí
zistených k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka (14), ročne celkom v sume
2 072,70 €. Dotáciu je možné použiť na bežnú údržbu a správu budovy.
4) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok 2022 na prevádzku a mzdy na záujmové
vzdelávanie detí v centre voľného času je určená v sume 90,47 € na jedno dieťa počas 10
mesiacov kalendárneho roka.
5) V prípade, že v priebehu rozpočtového roka dôjde k výraznej zmene v príjme výnosu dane
z príjmov (podielové dane), Obecné zastupiteľstvo vo Veternej Porube primerane prehodnotí
výšku ročnej dotácie v súvislosti s výškou skutočne poukázanej sumy finančných
prostriedkov z výnosu.
Čl. 3
Záverečné ustanovenia
1) Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školskej jedálne a na správu objektov na území Obce Veterná Poruba, neupravené
týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne predpisy.

2) Toto VZN bolo prerokované na zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veternej Porube dňa
.......2022, ktoré sa uznieslo na jeho prijatí, pričom bola splnená podmienka na prijatie VZN
súhlasu minimálne 3/5 väčšiny prítomných poslancov.
3) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia zaniká účinnosť Všeobecne
záväzného nariadenia obce Veterná Poruba č. 1/2021 zo dňa 23.2.2021.
4) Toto VZN obce Veterná Poruba č. 2/2022 nadobúda účinnosť 15tym dňom od vyvesenia
na úradnej tabuli Obce Veterná Poruba a na webovom sídle obce.

PhDr. Desana Stromková
Starostka obce

Dôvodová správa:
Úprava VZN o určení výšky dotácie na prevádzku, mzdy a správu objektu Materskej školy a školskej
jedálne so sídlom na území Obce Veterná Poruba je vykonaná z dôvodu schválenia zákona č.
425/2020 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2022.
Výpočet bol vykonaný v zmysle nariadenie vlády SR č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov
územnej samospráve v z.n.p., ktorým sa určuje spôsob výpočtu dotácie na prevádzku a mzdy materskej
školy a školskej jedálne vo Veternej Porube nasledovne:
Prepočet z výnosu dane na jedno dieťa pre rok 2022 je vo výške 98,70 ,- €..
Koeficient pre MŠ je 27,3 a zvyšuje sa pri počte detí 14 k 15.9.2021 o 11. Celkový koeficient je 38,3.
Výpočet: 38,3 x 98,70 = 3 780,21,- € - výška dotácie na prevádzku a mzdy MŠ a ŠJ na jedno dieťa.
Výpočet ročnej dotácie: 3 780,21 x 14 = 52 922,94 ,- € (menej o 100,74 € ako v roku 2021 a menej
o 2 315,49 ako v roku 2020).
Výška dotácie na správu budovy MŠ a ŠJ sa určuje ako prepočet výnosu daní a koeficient 1,5.
Výpočet ročnej dotácie na správu budovy: 98,70 x 1,5 x 14 = 2 072,70,- € (menej o 259,72 € ako
v roku 2021 a menej o 357,14 € ako v roku 2020).
Výška dotácie na prevádzku a mzdy na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času sa určuje
nasledovne:
Prepočet na jedno dieťa je 98,70, koeficient na CVČ je 1,1. Školský rok má 10 mesiacov.
Výpočet: 98,70,- € x 1,1 = 108,57,- € ; 100,61 : 12 = 9,0475 x 10 = 90,47,- €.

