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Obecné zastupiteľstvo obce Iňačovce 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 sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 
§ 1 

Predmet úpravy 

 
Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia účelovej dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území 

obce Iňačovce na príslušný kalendárny rok, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva 

školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky. 
 

§ 2 

Príjemca dotácie 
 

Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je materská škola a školské zariadenia s právnou 

subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Iňačovce. 

 

§ 3 

Výška a účel dotácie 
 

1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená v prílohe č.1 dodatku 

č.1 všeobecne záväzného nariadenia. 

2) Prijímateľ dotácie podľa §2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných 

a prevádzkových nákladov materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce 

v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri jej použití musí zabezpečiť 

hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia. 

3) V prípade, že dotácia 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 

Termín a spôsob poskytovania dotácie 

1) Obec poskytne príjemcovi podľa §2 dotáciu mesačne (vo výške jednej dvanástiny z dotácie 

na príslušný kalendárny rok) do 27. dňa príslušného mesiaca. 

2) Obec si vyhradzuje právo krátiť poskytnutý príspevok o 5% mesačne ako zálohu na 

nepredvídané okolnosti v priebehu roka. V prípade, že sa nevyskytnú nepredvídané okolnosti, 

Bude záloha vyplatená v plnej výške ku koncu roka. 

3) Obec Iňačovce môže výšku ročnej dotácie upravovať v priebehu kalendárneho roka aj 

v závislosti od objemu finančných zdrojov alebo objemu finančných prostriedkov 

poukázaných obci z výnosu dane z príjmu fyzických osôb. 

4) Príjemca dotácie je povinný oznámiť obci Iňačovce bezodkladne alebo najneskôr do 10. 

dňa nasledujúceho mesiaca zníženie počtu detí alebo žiakov, ktorý sa zníži najmenej o 5 % 

oproti údaju vykázanému vo „Výkaz škol/MŠ SR/ 40-01“ k 15.09. aktuálneho školského roka. 

 
 

§ 5 

Kontrola použitia dotácie 
 

1) Obec Iňačovce je oprávnená vykonať finančnú kontrolu na úseku hospodárenia 

s finančnými prostriedkami podľa tohto VZN. 

2) Príjemca dotácie je povinný predložiť všetky doklady preukazujúce hospodárne, efektívne, 

účelné a účinné vynaloženie pridelených finančných prostriedkov. 

 
 

§ 6 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 

školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Iňačovce, neupravené týmto 

všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne predpisy. 

 

2) Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Iňačovciach uznesením č.26 

 

3) Toto všeobecné záväzné nariadenia nadobúda účinnosť 15-tým dňom od zverejnenia. 

 

 

V Iňačovciach , dňa 02.02.2023 

 

                                                                                             Ing. Martin Gerzanič 

                                                                        starosta obce 
 



Príloha č. 1 

 

Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na 1 dieťa: 
1) Materskej školy vo výške 41 101,788 € 

2) Školského klubu detí vo výške   16 131,000 € 

3) Školskej jedálne vo výške   17 227,908 € 

Spolu dotácia na rok 2023  74 460,696 € 

 

Pri stanovení dotácie na mzdy a prevádzku školských zariadení patriacich pod originálne 

kompetencie obce sa vychádza z celkového výnosu dane z príjmov FO za SR a z celkového 

prepočítaného počtu detí v tých školských zariadeniach. Tieto údaje sú zverejnené na web 

stránke MF SR ako „Štatistické východiskové údaje a rozpočtované podiely obcí na výnose 

dane z príjmov FO september 2022“ (www.mfsr.sk) . 

Zber údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov 

fyzických osôb obciam na školstvo sa uskutočňuje podľa § 7a zákona č. 597/2003 Z.z. 

o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 

predpisov. Zber údajov sa uskutočňuje prostredníctvom výkazu Škôl (MŠV VŠ SR) 40-01 

poľa stavu k 15.09.2022, ktorý je zverejnený na webovej stránke Ústavu informácií a prognóz 

školstva na www.uips.sk. 

Z týchto údajov sa určí objem finančných prostriedkov na jedno dieťa a následne podľa počtu 

detí pre jednotlivé kategórie škôl a školských zariadení obce. 

Na školský rok 2022/2023 sú tieto údaje nasledovné: 
 

- Časť určená na školské originálne kompetencie na 1 prepočítaného žiaka – 40% 

z podielových daní 

 

Výška jednotkového koeficientu je stanovený na rok 2023 je 107,54€ 

 

Výpočet dotácie: 

Použité koeficienty pre rok 2023 ( Nariadenie vlády SR č. 356/2017 Z.z., ktorým sa mení 

Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov) : 

• MŠ 27,3 

• ŠKD 6 

• ŠJ 1,8 

 

Stav detí, žiakov a potenciálnych stravníkov podľa štatistického výkazu k 15.09.2022: 

• MŠ 14 

• ŠKD 25 

• ŠJ 89 

Prepočítaný stav detí, žiakov a potenciálnych stravníkov v obci Iňačovce: 

• MŠ  14 x 27,3 = 382,2 

• ŠKD 25 x 6 =  150 

• ŠJ 89 x 1,8 =160,2 

http://www.uips.sk/


Výška dotácie: 

 

• MŠ 382,2 x 107,54 = 41 101,788:14 = 2935,842 € / 1 dieťa / rok 

= 41 101,788 € / 14 detí / rok 

 

• ŠKD 150 x 107,54 = 16 131: 25 = 645,24 € / žiak/ rok 

= 16 131 € / 25 detí / rok 

 
 

• ŠJ 160,2 x 107,54 = 17 227,908 : 89 = 193,572 € / žiak / rok 

= 17 227,908 € / 89 detí / rok 

 
 

Bežný rozpočet MŠ, ŠKD a ŠJ pre rok 2023 je stanovený vo výške 74 460,696 € / rok , t.j. 

 

Obec poukáže finančné prostriedky na kapitálové výdavky v prípade oprávnenej požiadavky 

Základnej školy s materskou školou v Iňačovciach. 

 

Záver: 

 

Obec Iňačovce určuje výšku dotácie na dieťa MŠ, ŠKD a ŠJ v súvislosti od objemu 

finančných prostriedkov poukázaných obci z výnosu dane z príjmov fyzických osôb. 

 

 

 

V Iňačovciach, dňa 02.02.2023 

 

Vypracovala: Mgr. Radoslav Babej 

                      Ing. Martin Gerzanič  

 

 

 

                                                                                    Ing. Martin Gerzanič 

                                                                                            starosta obce 
 


