VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Obce Nová Ves nad Žitavou č. 4/2020 (ďalej len VZN)
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Nová Ves nad Žitavou
Obec na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 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 nariadenia vlády č. 415/2012 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje výška dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území
obce Nová Ves nad Žitavou.
Časť I.
Úvodné a všeobecné ustanovenia
Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Nová
Ves nad Žitavou, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete
škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR.
Článok l
Príjemca dotácie
-

Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je:
Základná škola, Partizánska 362, Nová Ves nad Žitavou
Článok 2
Výška a účel dotácie

1. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená v prílohe č.1
všeobecne záväzného nariadenia v tabuľke č.1.
2. Prijímateľ dotácie podľa článku 1 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných
a prevádzkových nákladov a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť
a účinnosť jej použitia.
3. V prípade, že dotácie 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.

4. Obec môže určiť výšku dotácie na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia
v závislosti od objemu finančných zdrojov obce a na základe preukázateľných potrieb
(rozpočtu) školy a školského zariadenia.

Článok 3
Termín a spôsob poskytovania dotácie
Obec poskytne príjemcovi dotáciu uvedenú v článku 1 tohto všeobecne záväzného
nariadenia mesačne vo výške jednej dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok do 20.
dňa príslušného mesiaca.
Časť II.
Článok 1
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Dňom účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová
Ves nad Žitavou č. 8/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Nová Ves nad
Žitavou
2. Toto všeobecné záväzné nariadenie obce č. 4/2020 bolo prerokované a schválené na
zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Novej Vsi nad Žitavou dňa 15.12.2020.
3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2021
4. VZN č. 2/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2020 bolo schválené Obecným
zastupiteľstvom v Novej Vsi nad Žitavou dňa 27.1.2022 a nadobúda účinnosť 15.dňom
od vyvesenia na úradnej tabuli, t.j. dňa 12.2.2022

Mgr. Mária Korčoková
starostka obce

Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce a zverejnený na webovom sídle obce dňa:
30.11. 2020
Schválené VZN vyvesené na úradnej tabuli obce a zverejnený na webovom sídle obce dňa:
16.12.2020
VZN zvesené z úradnej tabule obce Nová Ves nad Žitavou dňa:4.1.2021

VZN č.2/2022: vyvesené dňa 28.1.2022
zvesené dňa 13.2.2022

Príloha č.1

tabuľka č.1
Kategória
školských
zariadení
Materská škola

Počet detí
k
Koeficient
15.9.2021 vlády 668/2004

Školský klub detí

35
36

Školská jedáleň

99

koeficient

Výsledok v
EUR

Normatív na 1
dieťa/žiaka/rok
v EUR

27,3

120,08

114739

3278,18

6

120,08

29457

669,47

1,8

120,08

60282

216,14

Spolu: 204478
Pre rok 2022 sa určuje jednotkový koeficient na žiaka
v Školskom klube, Školskej jedálni, Materskej škole Nová Ves nad Žitavou vo výške
120,08/PPŽ
Hodnoty percentuálnych podielov v roku 2022, ktoré je zriaďovateľ školy povinný prideliť
škole, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, podľa zákona
č.597/2003 Z.z. § 4 ods. 9 sú: - 95 % z časti normatívneho príspevku zodpovedajúcemu
osobným nákladom, a - 80 % z časti normatívneho príspevku zodpovedajúcemu prevádzkovým
nákladom.

