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Návrh 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 2/2023 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka 

základnej školy 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Zverejnené pred schválením: 

Zvesené pred schvaľovaním: 

Schválené:  

Vyvesené po schválení: 

Nadobúda účinnosť:  
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Obec Jelka na základe § 6 ods. 2  zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v 

školstve a školskej samospráve v znení neskorších právnych predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších právnych predpisov a § 7 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 

právnych predpisov 

 

v y d á v a 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy a žiaka základnej školy (ďalej len „VZN“) 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť výšku dotácie na prevádzku 

a mzdy (ďalej len „dotácia“) na dieťa materskej školy a žiaka základnej školy na 

príslušný kalendárny rok. 

(2) Ustanovenie tohto VZN sa vzťahuje na: 

a) Materskú školu – Óvoda, Mierová 960/18, 925 23 Jelka (ďalej len „Materská 

škola“), 

b) Základnú školu, Školská 399, 925 23 Jelka (ďalej len „Základná škola“), 

c) Základnú školu Lipóta Gregovitsa s vyučovacím jazykom maďarským -

Gregovits Lipót Magyar Tannyelvű Alapiskola, Školská 399, 925 23 Jelka (ďalej 

len „Základná škola Lipóta Gregovitsa s vyučovacím jazykom maďarským -

Gregovits Lipót Magyar Tannyelvű Alapiskola“). 

 

§ 2 

Určenie výšky dotácie 

(1) Výška dotácie Materskej školy sa každoročne poskytuje podľa počtu detí Materskej 

školy podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka (k 

15.09.2022 = 124 detí od troch rokov) a na základe kritérií a spôsobu rozdeľovania 

výnosu dane z príjmov fyzických osôb. 

(2) Výška dotácie na dieťa v Materskej škole na kalendárny rok sa určuje nasledovne: na 

dieťa od troch rokov 2935,84 € (pozri prílohu č. 1 k VZN). 

(3) Výška dotácie Základnej školy sa každoročne poskytuje podľa počtu žiakov 

navštevujúcich školský klub Základnej školy podľa stavu k 15. septembru 

predchádzajúceho kalendárneho roka (k 15.09.2022 = 135 detí) a na základe kritérií 

a spôsobu rozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb. 

(4) Výška dotácie na žiaka Základnej školy na kalendárny rok sa určuje nasledovne: na 

žiaka 645,24 € (pozri prílohu č. 1 k VZN). 

(5) Výška dotácie Základnej školy – školskej jedálne sa každoročne poskytuje podľa 

počtu stravníkov školskej jedálne podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho 

kalendárneho roka (k 15.09.2022 = 327 stravníkov) a na základe kritérií a spôsobu 

rozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb. 

(6) Výška dotácie Základnej školy – školskej jedálne na kalendárny rok sa určuje 

nasledovne: na stravníka 193,57 € (pozri prílohu č. 1 k VZN). 

(7) Výška dotácie Základnej školy Lipóta Gregovitsa s vyučovacím jazykom 

maďarským -Gregovits Lipót Magyar Tannyelvű Alapiskola sa každoročne 

poskytuje podľa počtu žiakov navštevujúcich školský klub Základnej školy Lipóta 

Gregovitsa s vyučovacím jazykom maďarským -Gregovits Lipót Magyar Tannyelvű 

Alapiskola, podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka (k 
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15.09.2022 = 56 detí) a na základe kritérií a spôsobu rozdeľovania výnosu dane z 

príjmov fyzických osôb. 

(8) Výška dotácie na žiaka Základnej školy Lipóta Gregovitsa s vyučovacím jazykom 

maďarským -Gregovits Lipót Magyar Tannyelvű Alapiskola na kalendárny rok sa 

určuje nasledovne: na žiaka 645,24 € (pozri prílohu č. 1 k VZN). 

 

§ 3 

Záverečné ustanovenia 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo  Obecné zastupiteľstvo obce Jelka dňa 

_________________ uznesením č. ___________________.  

(2) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie 

občanov na úradnej tabuli obce Jelka a na webovom sídle obce Jelka dňa 

_____________ a zvesený dňa _______________. 

(3) Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli obce Jelka a 

na webovom sídle obce Jelka dňa ______________ a zvesené dňa 

________________. 

(4) Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia. 

(5) Okamihom nadobudnutia platnosti a účinnosti tohto VZN sa zrušuje platnosť 

a účinnosť Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 11/2020 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka základnej školy, ktoré 

bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva v Jelke č. 58.,/2020/OZ-4 zo dňa 

10.12.2020. 

 

 

V Jelke dňa 

 

  Ing. Gabriel Kiš  

      starosta obce  
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Príloha č.1 k VZN č. 2/2023 

 

Východiskové údaje pre výpočet výšky dotácie na 1 dieťa 

v Materskej škole, žiaka Základnej školy, stravníka školskej jedálne Základnej školy a 

žiaka Základnej školy Lipóta Gregovitsa s vyučovacím jazykom maďarským -Gregovits 

Lipót Magyar Tannyelvű Alapiskola z rozpočtu Obce Jelka na rok 2023 

 

− Časť z podielových daní pre obce určená na financovanie školstva: 40 % 

− Prepočítaný počet žiakov na Slovensku podľa stavu k 15.09.2022 (PPŽ): 10 072 532,6 

− Predpokladaný výnos DPFO na rok 2023 (VD): 2 708 114 000 € 

 

Výpočet: 

(40 % x VD) : PPŽ = H (finančná hodnota jednotkového koeficientu) 

(0,40 x 2 708 114 000) : 10 072 532,6 = 107,54 € 

 

A. Výpočet finančných prostriedkov pre Materskú školu na rok 2023: 

− Celkový počet prijatých detí v Materskej škole     124 

− Z toho počet detí vo veku nad 3 roky výkaz V 40     124 

− Základný koeficient na dieťa v materskej škole     27,3 

(Nariadenie vlády SR č. 668//2004 Z.z., príloha č. 3, tabuľka č. 1) 

(124 x 27,3) x 107,54 = 364 044,408 € 

Výpočet finančných prostriedkov podľa výnosu DPFO na jedno dieťa na rok 2023 =  

364 044,408 : 124 detí = 2 935,84 € 

 

B. Výpočet finančných prostriedkov pre Základnú školu na rok 2023: 

− Celkový počet detí v navštevujúcich ŠKD v Základnej škole  135 

− Základný koeficient na dieťa v ŠKD       6 

(Nariadenie vlády SR č. 668//2004 Z.z., príloha č. 3, tabuľka č. 1) 

(135 x 6) x 107,54 = 87 107,40 € 

Výpočet finančných prostriedkov podľa výnosu DPFO na jedno dieťa na rok 2023 =  

87 107,40 : 135 detí = 645,24 € 

 

C. Výpočet finančných prostriedkov pre Základnú školu – školskú jedáleň na rok 2023: 

− Celkový počet stravníkov       327 

− Základný koeficient na potenciálneho stravníka – žiaka základnej školy 1,8 

(Nariadenie vlády SR č. 668//2004 Z.z., príloha č. 3, tabuľka č. 1) 

(327 x 1,8) x 107,54 = 63 298,044 € 

Výpočet finančných prostriedkov podľa výnosu DPFO na jedno dieťa na rok 2023 =  

63 298,044 : 327 detí = 193,57 € 

 

D. Výpočet finančných prostriedkov pre Základnú školu Lipóta Gregovitsa s vyučovacím 

jazykom maďarským -Gregovits Lipót Magyar Tannyelvű Alapiskola na rok 2023: 

− Celkový počet detí v navštevujúcich ŠKD v Základnej škole Lipóta Gregovitsa s 

vyučovacím jazykom maďarským -Gregovits Lipót Magyar Tannyelvű Alapiskola

          56 

− Základný koeficient na dieťa v ŠKD       6 

(Nariadenie vlády SR č. 668//2004 Z.z., príloha č. 3, tabuľka č. 1) 

(56 x 6) x 107,54 = 36 133,44 € 

Výpočet finančných prostriedkov podľa výnosu DPFO na jedno dieťa na rok 2023 =  

36 133,44 : 56 detí = 645,24 € 


