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Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 /2014
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Chorvátsky Grob

Obec Chorvátsky Grob na základe splnomocnenia podľa § 6 ods. 12 písm. d) Zákona Národnej rady
Slovenskej republiky číslo 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, na základe
325/2012 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v
znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva podľa § 6 ods. 2 zákona
Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov toto

Všeobecne záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob
č. 1/2014
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školského
zariadenia na území obce Chorvátsky Grob na rok 2014
(ďalej len „nariadenie“).
§1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1) Toto nariadenie určuje výšku dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka
školského zariadenia, ktorého je obec Chorvátsky Grob zriaďovateľom a výšku dotácie na dieťa
materskej školy - Súkromná materská škola „Dúhová škôlka“, ktorej zriaďovateľom je MAKRO spol. s
r.o., ktorá je na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky od 1.9.2012 zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
2) Obec Chorvátsky Grob vykonáva rozpis finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného
predpisu pre materskú školu a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
3) Obec Chorvátsky Grob poskytne na základe žiadosti zriaďovateľa MAKRO spol. s.r.o. dotáciu na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy – Súkromná materská škola „Dúhová škôlka“ vo výške 88%
zo sumy na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, ktorých zriaďovateľom je obec Chorvátsky
Grob.
4) Obec poskytuje finančné prostriedky na dotáciu na prevádzku a mzdy pre centrá voľného času na
žiaka s trvalým pobytom na území obce Chorvátsky Grob od 5 do 15 rokov veku na základe žiadosti
riaditeľa príslušného centra voľného času, ktorej prílohou je štatistický výkaz k 15.9.2013 o počtoch detí
navštevujúcich príslušné centrum voľného času s trvalým pobytom v obci Chorvátsky Grob. Tieto údaje
sú platné na financovanie CVČ v roku 2014.
§2
URČENIE VÝŠKY DOTÁCIE
1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok pre školu alebo školské zariadenie sa určuje ako súčin
počtu žiakov k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a ročnej výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka (dieťa) upravenej týmto nariadením.
2) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka
školského klubu detí a zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chorvátsky
Grob je vyčíslená v prílohe č. 1 tohto nariadenia.
3) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa Súkromnej materskej školy
– „Dúhová škôlka“ v zriaďovateľskej pôsobnosti MAKRO spol. s.r.o. je vyčíslená v prílohe č. 2 tohto
nariadenia.
4) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa s trvalým pobytom na
území obce Chorvátsky Grob navštevujúcich centrum voľnému času je vyčíslená v prílohe č. 3 tohto
nariadenia.
a) V prípade, že dieťa navštevuje viacero centier voľného času, obec určuje, že poskytne
dotáciu na jedno dieťa maximálne na dve CVČ v alikvótnej čiastke.
b) Príjemcovi dotácie vzniká nárok na poskytnutie mesačnej dotácie v prípade, že dieťa
navštívi záujmový krúžok minimálne 2x v mesiaci.
c) Žiadateľ o dotáciu je povinný obci predložiť pred uzavretím zmluvného vzťahu o dotácii
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 aktuálny zoznam detí a mládeže, ktoré navštevujú centrum voľného času
 kópiu rozhodnutia o prijatí dieťaťa do CVČ na príslušný školský rok
 kópiu zriaďovateľskej listiny centra voľného času, ktorým dokladuje zaradenie do
siete škôl a školských zariadení
5) Obec Chorvátsky Grob poskytne mesačne prijímateľovi finančné prostriedky vo výške 1/12 z dotácie
určenej v jednotlivých prílohách.
§3
ÚČEL DOTÁCIE
1) Dotácia na mzdy je určená na bežné výdavky a zahŕňa výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a
ostatné osobné vyrovnania vyplácané pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy a
školského zariadenia, výdavky na poistné, príspevky do poisťovní, výdavky na nemocenské dávky a
úrazové dávky hradené zamestnávateľom.
2) Dotácia na prevádzku je určená na krytie nevyhnutných bežných výdavkov škôl a školských
zariadení súvisiacich s ich prevádzkou a údržbou a na materiálno-technické zabezpečenie
výchovnovzdelávacieho procesu.
§4
TERMÍN POSKYTNUTIA DOTÁCIE
Obec Chorvátsky Grob poskytne príjemcovi finančné prostriedky mesačne do 10. dňa príslušného
kalendárneho mesiaca bezhotovostne na príslušný účet prijímateľa.
§5
ZÚČTOVANIE DOTÁCIE
1) Prijímateľ dotácie na prevádzku a mzdy je povinný zúčtovať dotáciu poskytovateľovi štvrťročne do
20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
2) Prijímateľ dotácie na prevádzku a mzdy predloží k zúčtovaniu výkazy za sledované obdobie.
3) V prípade, že prijímateľ dotácie túto nevyčerpá do 31.12. príslušného kalendárneho roka, je povinný
nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce Chorvátsky Grob do 31.12. príslušného kalendárneho
roka.
§6
ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
1) Obecné zastupiteľstvo sa na tomto VZN uznieslo dňa 24.04.2014 uznesením č. 45/2014.
2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15 - dňom po jeho zverejnení na úradnej tabuli obce.
3) Účinnosťou tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob č. 8/2012,
dodatok č. 1 zo dňa 6.12.2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a
školských zariadení so sídlom na území obce Chorvátsky Grob.
Mgr. Miroslava Jonášová , v. r.
zastupujúci starosta obce

Príloha č.1: Výška dotácie na rok 2014 na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení, na dieťa materskej
školy, ktorých zriaďovateľom je obec Chorvátsky Grob
Príloha č.2: Výška dotácie na rok 2014 na prevádzku a mzdy na dieťa Súkromnej materskej školy „Dúhová škôlka“ v
zriaďovateľskej pôsobnosti MAKRO spol. s.r.o..
Príloha č.3: Výška dotácie na rok 2014 na prevádzku a mzdy na dieťa s trvalým pobytom na území obce Chorvátsky
Grob navštevujúce centrum voľného času.
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Príloha č. 1

Dotácia na rok 2014
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a na žiaka školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Chorvátsky Grob

Kategória škôl a školských zariadení
Materská škola Chorvátsky Grob

Dotácia na mzdy
a prevádzku na
žiaka/dieťa v roku 2014
v EUR
1 573,84

Zariadenie školského stravovania pri ZŠ
Školský klub detí
Na správu školských objektov
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
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103,77
92,24
86,475

Príloha č. 2

Dotácia na rok 2014
na prevádzku a mzdy na dieťa Súkromnej materskej školy „Dúhová škôlka“ v
zriaďovateľskej pôsobnosti MAKRO spol. s.r.o..

Kategória škôl a školských zariadení
Súkromná materská škola „ Dúhová škôlka“

Dotácia na mzdy
a prevádzku na
žiaka/dieťa v roku 2014
v EUR
1 384,98
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Príloha č.3:

Výška dotácie na rok 2014 na prevádzku a mzdy na dieťa s trvalým pobytom na území obce
Chorvátsky Grob navštevujúce centrum voľného času:

Kategória škôl a školských zariadení
Centrum voľného času

Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka (dieťa) /rok 2014
50,70€
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Dôvodová správa
Na základe:
 ust. § 6 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 zmien a doplnkov,
 zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v
platnom znení,
 ust. § 6 ods.12 písm. g) zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov,
 nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdelení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v
platnom znení,
 §7 ods.12 zákona č.597/2003 Z.z.,
 §19 ods. 4, 6 zákona č. .523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 ust. §6 odseku 12 písmena j) zákona č. 325/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o
financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
sa vypočítali a určili výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školského
zariadenia na území obce Chorvátsky Grob na rok 2014. Vo VZN sú konkrétne výšky jednotlivých
dotácií pre deti/žiakov školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chorvátsky Grob a výšky
dotácií pre deti Súkromnej materskej školy „Dúhová škôlka“ v zriaďovateľskej pôsobnosti spol.
MAKRO s.r.o. v zmysle znenia zákona č. 325/2012 §6 ods. 12 písmena j): Obec
„ poskytne na žiaka cirkevnej základnej umeleckej školy, žiaka súkromnej základnej umeleckej školy,
poslucháča cirkevnej jazykovej školy, poslucháča súkromnej jazykovej školy, dieťa cirkevnej materskej
školy, dieťa súkromnej materskej školy, dieťa cirkevného školského zariadenia a dieťa súkromného
školského zariadenia finančné prostriedky najmenej vo výške 88% zo sumy určenej na mzdy a
prevádzku na žiaka základnej umeleckej školu, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy, a
dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce ,v cirkevných zariadeniach školského
stravovania a v súkromných zariadeniach školského stravovania finančné prostriedky najmenej vo
výške 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na stravovanie žiaka školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce“ a na prevádzku a mzdy na dieťa s trvalým pobytom na území obce Chorvátsky Grob
navštevujúce centrum voľného času.
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