
Obecné zastupiteľstvo obce Lehota vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2  a 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 neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  v y d á v a  pre územie obce Lehota tento 

dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2010

VZN č.  4/2012
DODATOK č. 3  k

 VZN č. 1/2010

§1
Predmet úpravy

1)  Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a  mzdy na 
dieťa 1) materskej školy, školského klubu a zariadenia školského stravovania  so sídlom na území obce 
Lehota, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských 
zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 2)

§7
Platnosť a účinnosť

1)  Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Lehote uznesením č. 62/2012,   zo dňa 18. 
decembra 2012.
2)  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2013.

V Lehote  dňa 3. decembra 2012

.............................................................
Radoslav  K r i v á č e k

                                   zástupca starostu obce Lehota

                             
                                                __________________________________________________________
_______________

1) ust. § 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 

neskorších zmien a doplnkov

2) § 15 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3) napr. ust. § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Príloha č. 1



K VZN  č.  1/2010  a č.  4/2012  o určení  výšky  dotácie  na  prevádzku  a mzdy  škôl  a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lehota

Dotácia  na  rok  2013  na  prevádzku  a mzdy  žiaka  základnej  umeleckej  školy,  poslucháča 
jazykovej školy a dieťaťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
obce 

Výpočet podľa nar. vlády č. 668/2004 Z.z. a 531/2010 Z.z.

Kategória škôl a školských 
zariadení

Dotácia na mzdy a prevádzku na 
žiaka 

v eurách na kalendárny rok
                                                    
Materská škola Lehota  1 865,27 €

Školský klub detí Lehota    361,02 €

Zariadenie školského 
stravovania Lehota    120,34 €

Dofinancovanie do normatívu z rozpočtu obce Lehota:

Kategória škôl a školských 
zariadení

Dotácia na mzdy a prevádzku na 
žiaka 

v eurách na kalendárny rok
                                                    
Materská škola Lehota  1 865,27 €

Školský klub detí Lehota    550,00 €

Zariadenie školského 
stravovania Lehota    120,34 €

Vyvesené dňa: 3. decembra 2012

Zvesené dňa:

.............................................................
Radoslav  K r i v á č e k

                                   zástupca starostu obce Lehota

Dôvodová správa k     návrhu   



VZN č. 4/2012,  Dodatok č. 3/2012 k VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na žiaka MŠ, školského zariadenia  a školského klubu detí na území obce Lehota

Obec je povinná podľa § 6 odsek 12 písmeno d) zákona č. 596/20113 Z.z. o štátnej  
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len  
„zákona  č.  596/20013  Z.z.“)  určiť  všeobecne  záväzným  nariadením  výšku  dotácie  na  
prevádzku a mzdy na kalendárny rok:

1. na  žiada  základnej  umeleckej  školy,  dieťaťa  materskej  školy  a dieťaťa  školského 
zariadenia

2. v zariadeniach školského stravovania na potencionálneho stravníka – žiaka základnej  
školy.

       Na výpočet očakávanej ročnej sumy pripadajúcej na jedného prepočítaného žiaka (na  
výpočet  jednotkového  koeficientu  H)  sú  potrebné  východiskové  štatistické  ukazovatele  
a rozpočtové  podiely  obcí  na  výnose  dane  z príjmov  fyzických  osôb,  ktoré  zverejní  
Ministerstvo  financií  po  prijatí  štátneho  rozpočtu,  kde  každé  dieťa  sa  násobí  určitým  
koeficientom podľa toho, akú školu, školské zariadenie navštevuje (v zmysle nariadenia vlády  
SR č. 531/2010 Z.z.)

Pre výpočet potrebujeme poznať:
40% = 40% z podielových daní pre obce (časť určená na školské originálne kompetencie) na  
1 prepočítaného žiaka,
VD = výnos dane, ktorý je určený v príslušnom roku pre obce,
PPŽ = prepočítaný počet žiakov (podľa stavu k 15,9 kalendárneho roka),
Výpočet:  40% x VD) : PPŽ = H (finančná hodnota jednotkového koeficientu).

Rozpočet  školských  originálnych  kompetencií  na  rok  2012  patriacich  do 
samosprávnych kompetencií obce dosiahol hodnotu jednotkového koeficientu 60,17 € = (0,4 x  
1.262.766.000 €) : 8.394.710,30 prepočítaných žiakov (zverejnené na stránke MF SR). 

Vzhľadom k tomu, že rozpočet pre budúci kalendárny rok schvaľuje obec ešte pred  
zverejnením rozpočtových podielov obcí na výnose dane z príjmov FO, v návrhu rozpočtu  
obce  na rok  2013 sa originálne  kompetencie  vypočítajú  podľa počtu  žiakov a detí  k 15.9 
aktuálneho kalendárneho roka a koeficientu platného pre aktuálny rok (v prípade zverejnenia  
prognózy sa uplatní prognózovaný koeficient). Po zverejnení rozpočtových podielov obcí na  
výnose dane z príjmov FO sa rozpočet zosúladí so skutočnosťou rozpočtovým opatrením. 

V rámci  rozpočtu   normatív  na  ŠKD  je  nepostačujúci,  obec  dofinancuje  výdavky  
z rozpočtu obce. 

Výpočet obce Lehota:
  

Kategória škôl  
a školských 
zariadení

Počet detí  
k 15.9.2012

Koeficient  
podľa 

prílohy   č.  
3. Nar.vlády  
č. 668/2004

Vzorec Výsledok  
€

Normatí
v na 1 

žiaka/ro
k

V €

Normatív 
zvýšený 

z rozpočt
u obce

MŠ Lehota 59 31 59x31x60,1
7 110 050,93 1 865,27 1 865,27

ŠKD Lehota 30 6 30x6x60,17 10 830,00 361,02 550

ZŠS Lehota 150 2 150x2x60,1
7 18 051,00 120,34 120,34


	Predmet úpravy

