
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 1/2018,  

 
o určení výšky dotácie na prevádzku, mzdy na dieťa materskej školy, na správu MŠ, na 

žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Letanovce a záujmovú činnosť detí 

s trvalým pobytom v Letanovciach. 

  

 
Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom 

v Letanovciach dňa 16.2.2018, a to uznesením č. 12/02/2018 ako 

 

VZN č. 1/2018 

 

Návrh VZN č. 1/2018 bol podľa §6, ods. 3., Zák. č. 369/1990 Z. z. zverejnený na 

úradnej tabuli v obci od 9.1.2018 do 24.1.2018. 

 

Toto VZN č.1/2018 bolo podľa § 6, ods.3., Zák.č.369/90 Zb. vyvesené na 

úradnej tabuli v obci dňa 6.3.2018 a zvesené dňa 21.3.2018. 

 

 

 

Účinnosť nadobúda dňa 21.3.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Všeobecne záväzné nariadenie  
 č. 1 /2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
dieťa materskej školy, na správu MŠ, na žiaka školských 
zariadení so sídlom na území obce Letanovce a záujmovú 

činnosť detí s trvalým pobytom v Letanovciach. 
 

  Obecné  zastupiteľstvo  obce Letanovce  v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   a v zmysle  § 6 ods. 12 písm. 

a, c) a 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 a v súlade  § 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 v znení neskorších predpisov vydáva toto  

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

  č.  1/2018 

o určení výšky dotácie na prevádzku, mzdy na dieťa materskej školy, na 

správu MŠ, na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce 

Letanovce a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v Letanovciach. 
  

Čl.1 

Predmet úpravy 

 

 Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Letanovce  (ďalej len "VZN")  určuje výšku 

a účel použitia dotácie na prevádzku a  mzdy na dieťa Materskej školy, na správu MŠ,  žiaka 

Školského klubu detí, zariadenia školského stravovania – Školskej jedálne na území obce 

Letanovce,  ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl 

a školských zariadení Slovenskej republiky a na záujmovú činnosti detí s trvalým pobytom 

v Letanovciach. 

Čl.2 

Príjemca dotácie 

 

Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je: 

 

➢  Materská škola v Letanovciach / bez právnej subjektivity, v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce /,  

 

➢ Školská jedáleň / bez právnej subjektivity, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce /,  

 

➢ CZŠ J. Sklenára Letanovce pre Školský klub detí /zriadený pri CZŠ J. Sklenára, 

v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi/ 

 

➢ Poskytovateľ ZČD na základe žiadosti 

 

Čl.3 

Výška a účel dotácie 

 



1. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok   na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 

školy, na správu MŠ(ŠJ), žiaka školského klubu detí, stravníka školskej jedálne 

a dieťa zapojené do ZČD je stanovená nasledovne:  
 

Výpočet dotácie na 1 dieťa navštevujúce MŠ v Letanovciach na rok 2017 

  

36 - počet žiakov MŠ k 15. 9. 2017 – Podľa  štát. výkazu  - školstvo Škol (MS SR) 40-01 

27,3- koeficient podľa Prílohy č. 3 NV č. 668/2004 v z. n. p. 

84,17– normatív  

 

Výpočet: 

36 detí  x 27,3  x 84,17= 82.722,276 € 

82.722,276 € : 36 detí = 2297,841 € /1dieťa /rok 

 

Výpočet dotácie na správu školských objektov v zriaďovateľskej pôsobnosti obce: 

 

MŠ 

36 - počet žiakov MŠ k 15. 9. 2017 –  Podľa  štát. výkazu  - školstvo Škol (MS SR) 40-01 

1,5- koeficient na správu školských objektov v zriaďovateľskej pôsobnosti obce podľa  

Prílohy č. 3 NV č. 668/2004 v z. n. p., 

84,17– normatív  

 

Výpočet: 

36detí x 1,5 x 84,17= 4545,18€ 

 

Výpočet dotácie na školský klub: 

 

29 - počet žiakov reálne navštevujúcich ŠKD pri CZŠ J. Sklenára k 15. 9. 2017 – Podľa  štát. 

výkazu  - školstvo Škol (MS SR) 40-01 

6,0 - koeficient na činnosť školského klubu detí  podľa Prílohy č. 3 NV č. 668/2004 v z. n. p., 

84,17– normatív  

 

Výpočet: 

 

29 x 6,0 x 84,17 = 14.645,58 € 

1 dieťa = 505,02 € 

 

 

Výpočet dotácie pre školskú jedáleň v zriaďovateľskej pôsobnosti obce: 

 

V ŠKJ sa stravujú žiaci CZŠ J. Sklenára a ŠZŠ 

Počet stravníkov CZŠ  ..........358 

Počet stravníkov ŠZŠ  ..........125 

Počet stravníkov spolu .........483 

1,8 - koeficient pre potenciálneho stravníka podľa Prílohy č. 3 NV č. 668/2004 v z. n. p., 

84,17– normatív  

 

Výpočet: 483x 1,8 x 84,17= 73.177,398€ 

1 dieťa = 151,506 € 

 

 

Výpočet dotácie na záujmovú činnosť detí 

 

Výpočet dotácie na záujmovú činnosť detí /ZČD/ v roku 2018 



Počet detí vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom v Letanovciach................ 456 

1,1- koeficient na záujmovú činnosť detí  podľa Prílohy č. 3 NV č. 668/2005 v z. n. p., 

84,17– normatív 

 

Výpočet:456 x 1,1 x 84,17= 42.219,672 € 

1 dieťa = 92,587 € 

 

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

nákladov  ŠKD, pri dodržaní hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti jej použitia.  

 

3. V prípade poskytnutia dotácie na ZČD bude táto poskytnutá v r.2018 vo výške 80 € 

/dieťa, prípadne vo výške žiadateľa, ak je požadovaná suma / dieťa nižšia za 

podmienok stanovených vo VZN č. č. 3/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.  

 

4. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je 

prijímateľ  povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. 

príslušného kalendárneho  roku.    

       

Čl.4 

Termín a spôsob poskytovania dotácie  

 

1.    Obec poskytne dotáciu príjemcovi s právnou subjektivitou CZŠ J. Sklenára Letanovce – 

ŠKD štvrťročne  vo výške 1/4 ročnej dotácie najneskôr do  20. dňa v mesiaci príslušného 

štvrťroka. /Poskytovateľovi ZČD podľa podmienok stanovených vo VZN č. 3/2015 o 

poskytovaní dotácií z rozpočtu obce a zmluvných termínov. 

 

2.    V prípade  potreby,  resp. nevyhnutnej alebo  havarijnej situácie môže obec poskytnúť  

zálohovo aj vyššiu sumu,  ako je uvedené v bode 1. tohto článku VZN, na preklenutie 

časového nesúladu s tým, že v rozpočtovom roku nebude presiahnutá suma ročnej dotácie. 

Túto potrebu musí prijímateľ preukázať. 

 

Čl.5 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Letanovce,  ktoré nie sú upravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa  vzťahujú  

príslušné  právne predpisy.  

2. Na tomto VZN Obce Letanovce sa uznieslo OZ v Letanovciach dňa 16.2.2018 pri splnení 

zákonnej podmienky na prijatie nariadenia hlasovaním 3/5 väčšiny prítomných poslancov. 

3. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší účinnosť VZN Obce Letanovce č.1/2017 o určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, na žiaka školských 

zariadení so sídlom na území obce Letanovce a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom 

v Letanovciach. 
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia. 

 

    

                                         Slavomír Zahornadský, v. r.  

          starosta obce 

 


