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Obecné zastupiteľstvo obce Michalová v zmysle § 6 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 zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení:

I. ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§1
Účel všeobecne záväzného nariadenia
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť výšku dotácie na mzdy
a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa stravujúce sa v školskej jedálni na
príslušný kalendárny rok na území obce Michalová.
2. Materská škola Michalová ( ďalej „materská škola“) a Školská jedáleň pri materskej
škole Michalová ( ďalej „školská jedáleň“) sú na základe rozhodnutia Ministerstva
školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení SR
§2
Vymedzenie pojmov
1. Dotácia na mzdy je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky a zahŕňa
výdavky na mzdy a platy vrátane poistného a príspevku zamestnávateľa do poisťovní
zamestnancov, ktorí zabezpečujú výchovno-vzdelávací proces, a zamestnancov, ktorí
zabezpečujú prevádzku školy a školského zariadenia. Ďalej zahŕňa výdavky na
odstupné a odchodné vyplácané podľa osobitných predpisov maximálne vo výške
dohodnutej v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa; výdavky na nemocenské dávky
a úrazové dávky hradené zamestnávateľom podľa osobitných predpisov. Dotácia na
mzdy sa určuje v závislosti od typu školy a školského zariadenia, od vekového
zloženia a platového zaradenia zamestnancov, od prepočítaného počtu zamestnancov
vzhľadom na úväzok.
2. Dotácia na prevádzku je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky
materskej školy a školskej jedálne a zahŕňa všetky výdavky za tovary a služby
definované Ministerstvom financií SR v ekonomickej klasifikácii rozpočtovej
klasifikácie v kategórii 630 – tovary a služby.
3. Počet výkonových ukazovateľov:
a) je počet detí materskej školy vo veku od troch rokov, ktorý škola vykázala
k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka v štatistickom výkaze Škol
MŠ SR 40-01,
b) počet detí, ktoré sú zapísané na stravovanie v školskej jedálni počas kalendárneho
roka a odoberú hlavné jedlá,
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c) počet detí, ktoré sú zapísané na stravovanie v školskej jedálni počas kalendárneho
roka a odoberú doplnkové jedlá.

II. ČASŤ
§3
Dotácia na dieťa materskej školy a školskej jedálne na jeden výkonový ukazovateľ
1. Obec Michalová určuje ročnú výšku dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy
a školskej jedálne na jeho území na jeden výkonový ukazovateľ nasledovne:

Dieťa materskej školy vo veku od troch rokov

Dotácia na prevádzku a mzdy
na dieťa / stravníka v Eur
2330

Dieťa materskej školy stravujúce sa v školskej
jedálni, ktoré odoberie hlavné jedlá

318

Výkonový ukazovateľ

Dieťa materskej školy stravujúce sa v školskej
jedálni, ktoré odoberie jedenkrát
doplnkové jedlá

63,5

2. Ročná výška dotácie pre materskú školu a školskú jedáleň sa určí ako súčin počtu
výkonových ukazovateľov vykázaných podľa § 2 ods. 3 tohto VZN a ročnej výšky
dotácie na jeden výkonový ukazovateľ určenej pre materskú školu a školskú jedáleň v
§3 ods.1. Ročná dotácia sa vypočíta v celých eurách po matematickom zaokrúhlení
súčinu.
3. Obec Michalová zahrnie dotáciu na mzdy a prevádzku materskej školy a školskej
jedálne do celkového rozpočtu obce.

III. ČASŤ
§4
Použitie dotácie
1. Schválené finančné prostriedky je možné použiť len v súlade s rozpisom dotácie na
kalendárny rok.
§5
Zúčtovanie dotácie
1. Zúčtovanie dotácie vykoná Obec Michalová v rámci svojho rozpočtu.
2. V prípade, že schválená dotácia nebude vyčerpaná do 31. 12. kalendárneho roka,
prechádza do celkového prebytku obce.
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§6
Kontrola použitia dotácie
1. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými
podľa tohto VZN vykonáva Obec Michalová a ostatné oprávnené orgány.

IV. ČASŤ
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§7
Spoločné ustanovenia
1. Zmena výšky dotácie na dieťa materskej školy a dieťa stravujúce sa v školskej jedálni
materskej školy sa môže uskutočniť len zmenou všeobecne záväzného nariadenia.
2. Dotácia materskej škole a školskej jedálne pri materskej škole podľa § 1 tohto VZN
bude schválená v rozpočte obce na rozpočtový rok 2017.
3. Toto VZN ruší všeobecne záväzné nariadenie zo dňa 14.12.2015.
4. Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva
v Michalovej č. 10/2017 dňa 20. februára 2017 a nadobúda účinnosť 15. dňom od
vyvesenia po schválení na rokovaní obecného zastupiteľstva.

Ing. Terézia Tisovčíková
starostka obce
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