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6. Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie z rozpočtu  
obce na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy  

a školského zariadenia na rok 2019 v zriaďovateľskej  
a územnej pôsobnosti obce Častá 

 
 

  

U Z N E S E N I E  č. 6-II/OZ/2019 
 
Obecné zastupiteľstvo v Častej 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  
v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení) 

 
s c h v a ľ u j e   

 
VZN č. 1/2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  

obce Častá č. 2/2013 zo dňa 9.4.2013 v znení neskorších zmien a doplnkov 
o určení výšky dotácie z rozpočtu obce na prevádzku a mzdy  
na dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2019  

v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Častá 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________________________________ 

Mgr. Robert Lederleitner, v.r. 
starosta Obce Častá 

 

 

 
Materiál obsahuje: 
1. Návrh uznesenia 
2. Dôvodovú správu 
3. Návrh VZN 

 

 



Dôvodová správa 
 
 

Financovanie regionálneho školstva 
 

Z podielových daní obcí a VÚC sú financované:  
- materské školy, základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia v 
zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a VÚC od 1. 1. 2005, 
- materské školy, základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia v 
zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných a súkromných zriaďovateľov od 1. 1. 2007.  
Financovanie upravujú legislatívne predpisy:  
 
Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 
samospráve v znení neskorších predpisov –spôsob rozdeľovania a poukazovania výnosu 
dane do rozpočtu obcí a VÚC, 
 
Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej 
samospráve v znení neskorších predpisov- kritéria rozdeľovania výnosu dane do 

rozpočtu obcí a VÚC,  
 
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov –spôsob poskytovania 
finančných prostriedkov obcou (§ 6 ods. 12) a VÚC (§ 9 ods.12),  
 
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 
zariadení v znení neskorších predpisov - zber údajov potrebných na rozdeľovanie a 
poukazovanie výnosu dane obciam na školstvo (§ 7a).  
Dňom 1. januára 2013 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády Slovenskej republiky 
(ďalej NV SR) č. 415/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR. č. 668/2004 Z. z. o 
rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov 
(ďalej znp). 
Obsahom NV č. 415/2012 Z. z. bola legislatívno–technická úprava NV č. 668/2004 Z. 
z. v znp. jeho znenia, ktorá vyplývala zo schválených zákonov: 
-zákona č. 325/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o 
financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znp a o zmene  a 
doplnení niektorých zákonov, 
-zákona č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov: 
– článok XVII. – týka sa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znp, 

– článok XVIII. – týka sa zákona č. 597/2003 Z. z.  o financovaní základných škôl, 

stredných škôl a školských zariadení v znp. 
 
V súlade s ustanovením § 7a zákona č. 597/2003 Z. z. v znp sa upresnili údaje 
potrebné na výpočet podielu na dani z príjmu fyzických osôb a zároveň prišlo k 
zlúčeniu prepočítaných koeficientov do jednej prílohy (príloha č. 3 NV č. 415/2012  
Z. z.): „Koeficienty základnej umeleckej školy (ZUŠ), materskej školy (MŠ), jazykovej 
školy (JŠ) a školského zariadenia (ŠZ) pre jednotlivé kategórie ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ, 
koeficient na záujmové vzdelávanie (CVČ), koeficient na stravovanie a koeficient na 
správu školských objektov“ – Tabuľka č. 1, Hodnoty koeficientov, Príloha č. 3 k NV  
č. 668/2004 Z. z. 

 

 

 

 



 

O b e c   Č a s t á 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie   

č. 1/2019 

(návrh) 

 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Častá č. 2/2013 zo dňa 

9.4.2013 v znení VZN č. 1/2014 zo dňa 25.4.2014 a VZN č. 3/2015 zo dňa 24.3.2015 a VZN č. 

2/2016 a VZN č. 1/2017 zo dňa 2.2.2017 a VZN č.1/2018 zo dňa 12.4.2018 

 

o určení výšky dotácie z rozpočtu obce na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a školského zariadenia na rok 2019 v zriaďovateľskej a 

územnej pôsobnosti obce Častá 

 
Obec Častá, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 

zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods.12 písm.. c) 

zákona NR SR 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 NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 

zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení 

výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
 

                                                                                v y d á v a  
 

toto VZN č. 1/2019 ako dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2013: 
 

 

1. Ustanovenie § 4 VZN č. 2/2013 sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

§ 4 

Výška dotácie 
 

 Obec Častá poskytne dotáciu podľa tohto VZN nasledovne: 
 

a) výška dotácie na 1 dieťa Materskej školy pri ZŠ s MŠ Častá vrátane 

     nákladov na stravovanie detí v MŠ na rok 2 560,19 € 
 

b) výška dotácie na 1 dieťa ŠKD pri ZŠ s MŠ Častá na rok 562,68 €  

 

c) výška dotácie na 1 potencionálneho stravníka ŠJ pri ZŠ s MŠ Častá 

     na rok (potenciálny stravník ŠJ je žiak ZŠ)                                                       168,80 € 
 

 



 

2. Ročná výška dotácie na školské zariadenie sa určí ako súčin počtu detí alebo žiakov 

vykázaných školským zariadením v štatistickom výkaze škôl (MŠVVaŠ) 40-01 k 15. 

septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a ročnej výšky dotácie na prevádzku a 

mzdy na jedno dieťa alebo žiaka. 

3. Výška dotácie môže byť upravená v priebehu roka podľa zmeny rozpočtu obce alebo od 

závislosti objemu finančných prostriedkov poukázaných obci z výnosu dane z príjmov 

fyzických osôb dodatkom k VZN obce. 

 

 

Platnosť a účinnosť 
 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Častej 

uznesením číslo: ...................... zo dňa: ....................... a týmto dňom nadobúda platnosť. 

5. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť po 15-tich dňoch od jeho 

schválenia Obecným zastupiteľstvom v Častej. 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Mgr. Robert Lederleitner, v. r. 

starosta obce Častá  
 

 

 

 

 

Dátum vyvesenia: 07.02.2019 o 08:29  

 
 
Dátum zvesenia: 

 


