
Dôvodová správa k     návrhu   
VZN  o určení  výšky  dotácie  na  prevádzku  a mzdy  na  žiaka  MŠ, 
školského zariadenia so sídlom na území obce Lehota

S účinnosťou od 01. januára 2010 vstúpili do platnosti niektoré ustanovenia zákona č.  
179/2009  Z.z.,  ktorým  sa  mení  a dopĺňa  zákon  č.  597/2003  Z.z.  o financovaní  ZŠ,  SŚ,  
školských  zariadení..  ako  aj  zákon  č.  596/2003  Z.z.  o štátnej  správe  v školstve  a školskej  
samosprávy...

Na základe novely zákona č. 596/2003 Z.z. vyplýva obci povinnosť prijať všeobecne záväzné  
nariadenie,  v ktorom  upraví  výšku  a spôsob  poskytovania  dotácie  na  mzdy  a prevádzku 
základným  umeleckým  školám,   materským  školám,  jazykovým  školám  a školským 
zariadeniam so sídlom na území obce vrátane základných umeleckých škôl, materských škôl,  
jazykových škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Zákon umožňuje viacero alternatív stanovenia výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka:

a/  osobitne t.j.  v rozličnej  výške  na  žiaka,  napr.  podľa  veku  dieťaťa  alebo  umiestnenia 
zariadenia, ak je viacero napr. materských škôl

b/ paušálne t.j. v rovnakej výške na žiaka v jednotlivých zariadeniach

Pri určovaní výšky dotácie na žiaka obec môže zohľadniť:
• počet zamestnancov, vrátane úväzku
• vekové zloženie a platové zaradenie zamestnancov
• výšku úhrady nákladov za nájomne
• prevádzkové náklady
• počet žiakov a pod.

Každá zmena výšky dotácie na žiaka sa uskutočňuje zmenou všeobecne záväzného nariadenia  
obce.
Na základe možností, jednoduchšou alternatívou určenia dotácie je prijať VZN, v ktorom je  
stanovená jednotná výška dotácie pre všetky školy a ŠZ.
Výška dotácie na žiaka bude riešená formou dodatku k VZN, zabezpečí sa tak jednoduchšia 
úprava VZN pri jeho zmene v priebehu kalendárneho roku.
Obec bude poskytovať dotácie vo výške 1/12 na príslušný rok a to do 25. dňa príslušného 
mesiaca.
Výška dotácie – „príloha“  sa bude schvaľovať každoročne, vždy pri schvaľovaní rozpočtu  
obce na nasledujúci kalendárny  rok.

Výpočet pre rok 2010:
Jednotkový koeficient 55 je predpokladom na rok 2010. (v roku 2009 bol 59,67 Eur)

Kto - subjekt počet detí  
k 15.09.2009

Koeficient zo 
strany štátu

vzorec výsledok Normatív na 
1 žiaka/rok

ZŠ 160 2 160*2*55 17.600 110
MŠ 55 31 55*31*55 93.775 1705
ŠKD 25 6 25*6*55 8.250 330

V Lehote, 05.01.2010
Vypracovala: Bc. Alena Vajdová


