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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
OBCE HNILČÍK 

Č. 1/2021 
o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy Hnilčík 
a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v obci Hnilčík pre rok 2021 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík vo veciach územnej samosprávy v zmysle §6 ods. 1 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, §6 ods. 
2 a 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 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 sa uznieslo na tomto: 

 
všeobecne záväznom nariadení 

 
§1 

Predmet úpravy 
 

1. Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku  a 
mzdy na dieťa materskej školy a záujmovej činnosti detí, ktoré sú na základe rozhodnutia 
Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva 
školstva Slovenskej republiky. 

 
2. Obec je zriaďovateľom Materskej školy so školskou jedálňou. 

 
3. Dotácia na mzdy – je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky školského 

zariadenia a zahŕňa výdavky na tarifný plat, príplatok za riadenie, za zastupovanie, 
osobný príplatok, príplatok za výkon špecializovanej činnosti, kreditný príplatok, 
výkonnostný príplatok a odmeny vyplácané pedagogickému a nepedagogickému 
zamestnancovi školského zariadenia za podmienok a v rozsahu uvedených osobitným 
predpisom, výdavky na poistné a príspevok do poisťovní hradené zamestnávateľom za 
pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy alebo školského zariadenia, 
výdavky na odstupné a odchodné vyplácané podľa osobitných predpisov, výdavky na 
nemocenské dávky a úrazové dávky hradené zamestnávateľom podľa osobitných 
predpisov 

 
4. Dotácia na prevádzku je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky školského 

zariadenia a zahŕňa výdavky na tovary a služby definované MF SR v ekonomickej 
klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v kategórii 630 - tovary a služby. 

 
§ 2 

Výška a účel použitia 
 

Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a 
žiaka – prijímateľa záujmovej činnosti detí je stanovená nasledovne: 
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1. Financovanie Materskej školy 
 

a) Do materskej školy môže byť dieťa prijaté len v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 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. 

b) Obec financuje náklady na deti materskej školy podľa počtu detí prijatých do 
Materskej školy podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho  kalendárneho roka, 
uvedeného vo výkaze Škol (MŠVVaŠ SR) 40-01. 

c) Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku  materskej  školy pre 
rok 2021 je 4.278,07 € na jedno dieťa – v celkovom objeme 68.449,15 € 

 

2. Financovanie záujmového vzdelávania pre deti s trvalým pobytom na  území  obce 
 

a) Obec poskytne finančné prostriedky na financovanie detí vo veku od 4 do 20 rokov 
s trvalým pobytom v obci Hnilčík, ktorí navštevujú centrá voľného času mimo obce 
Hnilčík vo výške finančných prostriedkov obdržaných obcou z výnosu dane FO 
(DPFO) pre rok 2021 vo výške 91,47 € na jedno dieťa. Finančné prostriedky budú 
poskytnuté len tým centrám voľného času, ktoré sú na základe rozhodnutia MŠVVaŠ 
SR zaradené do siete škôl a školských zariadení 

b) Podrobnosti o poskytnutí finančných prostriedkov budú uvedené v zmluve medzi 
obcou a žiadateľom (CVČ) 

 
§ 3 

Zúčtovanie dotácie a kontrola použitia dotácie 
 

Obec Hnilčík vykonáva kontrolu údajov poskytnutých školskými zariadeniami 
 

1. Prijímateľ dotácie je povinný na vyžiadanie predložiť ku kontrole všetky doklady 
preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné a účinné vynaloženie pridelených 
finančných prostriedkov. 

 
2. Prijímateľ je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových 

nákladov pri dodržaní hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti jej použitia. 
 

3. V prípade, že dotácie nebude vyčerpaná do 31. 12. príslušného kalendárneho roku, 
je prijímateľ povinný nevyčerpanú dotáciu prípadne jej časť vrátiť späť na účet obce 
do 31. 12. príslušného kalendárneho roku. 

 
§ 4 

Spoločné ustanovenia 
 

1. Na ustanovenie súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 
materskej školy so sídlom na území obce Hnilčík neupravené týmto všeobecne záväzným 
nariadením sa vzťahujú príslušné právne predpisy. 
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2. V prípade zmeny koeficientu počas roka, alebo nenaplnenia podielových daní obec 
zmení formou dodatku k tomuto VZN výšku dotácie na originálne kompetencie. 

 
3. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN obce Hnilčík č. 1/2020 zo dňa 4. 2. 2020   

o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy Hnilčík a záujmovú 
činnosť detí s trvalým pobytom v obci Hnilčík pre rok 2021 a to vrátane všetkých jeho 
zmien a doplnkov. 

 
4. Na tomto VZN č. 1/2021 sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Hnilčíku, uznesením 

číslo 10-23/4-2021 zo dňa 23. 4. 2021 
 

5. Toto VZN nadobúda účinnosť po 15 dňoch od vyvesenia na úradnej tabuli 
 
 

V Hnilčíku, dňa 31. 3. 2021 
 
 
 

Ľubomír Kačír 
starosta obce 

 
 
 
 

Príloha č. 1 k VZN č. 1/2021 
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Príloha č. 1 
 
 
 

Dotácia na rok 2021 na mzdy, odvody, bežnú prevádzku MŠ so ŠJ v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce Hnilčík 

 
Koeficienty na výpočet podielových daní pre materskú školu Hnilčík podľa nariadenie 
vlády č. 668/2004 príloha č. 3 v úplnom znení 

 
Index Subjekt indexu Koeficient 
3. Dieťa materskej školy 27,30 
14. Na záujmové vzdelávanie detí v centre 

voľného času 
1,1 

 Jednotkový koeficient pre rok 2021 91,47 
 

Hodnoty, o ktoré sa zvyšujú koeficienty pre MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, ak 
celkový počet detí v MŠ zriaďovateľa nepresahuje 25 

 
Počet detí v MŠ 
zriaďovateľa 

Zvýšenie koeficientov (bez ohľadu na vek dieťaťa) o 
hodnotu 

15 17,6 
 

Výpočet na 1 dieťa MŠ: 
 
(koeficient pre MŠ 27,30+zvýšený koeficient 17,60)x jednotkový koeficient pre rok 2021vo 
výške 91,47 € 
Výška dotácie na 1 dieťa/rok 2021 ...............................................4.107,003 €/dieťa/rok 2021 
 
Výpočet na 1 dieťa CVČ: 
 
(koeficient pre CVČ) 1,1 x jednotkový koeficient pre rok 2021vo výške 91,47 € 
Výška dotácie na 1 dieťa/rok 2021 ...................................................100,62 €/dieťa/rok 2021 
 
 
Výpočet dotácie: 
Kategória škôl a školských zariadení Dotácia prepočítaná Dotácia 
Materská škola Hnilčík 15 detí x 4.107,003/dieťa/rok 61.605,05 
CVČ Od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021 

Nahlásených:  
 
Od 1. 9. 2021 - 31.12.2021 
podľa počtu nahlásených 
žiakov 8,385/mesiac/žiak t j. 
33,54/žiak/4 mesiace 
 

 
 

???????? 

Spolu  69.217,74 
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VZN č. 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy 
Hnilčík a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v obci Hnilčík 

 
Vyhodnotenie pripomienok 

k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce (VZN) 
 

VZN číslo 1/2021 
Názov VZN  č.  1/2021    o určení  výšky  dotácie  na  

prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy 
Hnilčík a záujmovú činnosť detí s trvalým 
pobytom v obci Hnilčík 

Návrh VZN vyvesený na úradnej 
tabuli 

31. 3. 2021 

Návrh na VZN zverejnený na 
internetovej 
adrese obce dňa: 

31. 3. 2021 

Lehota pre podávanie pripomienok k 
návrhu VZN končí dňa 

16. 4. 2021 

Počet predložených pripomienok: 0 
 
 

Poradové číslo pripomienky 0 
Predkladateľ  
Text pripomienky  
Návrh A/N*  
Zdôvodnenie návrhu  
Stanovisko obce  

 
 

 uveďte A – návrh na prijatie pripomienky 
 uveďte B – návrh na zamietnutie pripomienky 

 
Záver: 
V lehote na podávanie pripomienok neboli k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 
Obce Hnilčík č. 1/2021 podané žiadne pripomienky.  
 
V Hnilčíku dňa: 16. 4. 2021 
 
Vyhodnotenie pripomienok vykonali: 

 
Ľubomír Kačír 
starosta obce 

 

 


