OBEC KOTEŠOVÁ

DODATOK č. 3
k Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2018
O určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy
a na dieťa školského zariadenia (ŠJ, ŠKD, CVČ) zriadeného na území
a mimo územia obce Kotešová

Zverejnené pred schválením k pripomienkovaniu od: 18. 2. 2021 do: 4. 3. 2021
Schválené OZ Kotešová dňa :
5. 3. 2021
Vyhlásené po schválení dňa :
10. 3. 2021 – úradná tabuľa obce, internet
Účinnosť nadobúda dňa
:
1. 4. 2021, uznesenie č. 10/2021

DODATOK č. 3
k Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2018
O určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy
a na dieťa školského zariadenia (ŠJ, ŠKD, CVČ) zriadeného na území
a mimo územia obce Kotešová na rok 2020
Obecné zastupiteľstvo obce Kotešová vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR 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 Dodatku č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2018
Predmet úpravy
Účelom tohto Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2018 O určení výšky dotácie na mzdy a
prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia (ŠJ, ŠKD, CVČ) zriadeného na území
a mimo územia obce Kotešová je upraviť ustanovenia § 3 VZN č. 2/2018 a určiť výšku poskytnutej dotácie
na rok 2021.
Pôvodné znenie § 3 a príloha č. 1 sa týmto Dodatkom č. 3 ruší a nahrádza sa novým znením § 3 VZN č.
2/2018 v úplnom znení nasledovne
§3
Dotácie na jeden výkonový ukazovateľ

1. Obec Kotešová pri určovaní výšky dotácie na mzdy a prevádzku pre rok 2021 na jeden výkonový
ukazovateľ (dieťa) určuje dotáciu v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení v znení aktuálne platného Nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z.
o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a podľa počtu detí k 15.09. predošlého
kalendárneho roka - a to nasledovne:

a) Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku Materskej školy pre rok 2021 je
v celkovom objeme 195000,- €, pričom výška rozpočtu na MŠ je stanovená na úrovní
záväzného ukazovateľa, ktorý nesmie klesnúť pod 170.000,- € vrátane vlastných príjmov. O
zmene tohto záväzného ukazovateľa môže rozhodnúť len OZ.
b) Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku Školského klubu detí pre rok
2021 je v celkovom objeme 27989,82 €.
c) Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ
pre rok 2021 je v celkovom objeme 28483,75 €.
d) Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku Normatív na jedno dieťa
prihlásené do CVČ pre rok 2021 v celkovom objeme 5662,40 €.
e) Výška finančných prostriedkov určených na bežnú správu a údržbu budov vo výške 37864,03 €.

f) Výška finančných prostriedkov nevyčerpaných úspor v rámci originálnych kompetencii z roku
2020 na rok 2021 je vo výške 14915,- €. Tieto finančné prostriedky sú určené na financovanie
bežných výdavkov v rámci originálnych kompetencii na rok 2021.
g) Výška poskytnutých finančných prostriedkov v rámci originálnych kompetencii v zmysle
planých normatívov na rok 2021, je určená vo výške 300000.-€. Výška úspor za rok 2020 je vo
výške 14915.-€. Celková výška poskytnutých finančných prostriedkov v rámci originálnych
kompetencií je vo výške 314915.-€.

2.

Na udelenie výnimky z použitia záväzných ukazovateľov podľa jednotlivých druhov školských
zariadení, ako aj účelovo určených finančných prostriedkov podľa tohto VZN je oprávnený
rozhodnúť alebo zamietnuť starosta obce po predložení žiadosti riaditeľa školy rozhodnutím
starostu.
§4
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenie č. 2/2018 O určení výšky dotácie na mzdy a
prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia (ŠJ, ŠKD, CVČ) zriadeného na
území a mimo územia obce Kotešová, ktoré nie sú upravované týmto Dodatkom č. 3 ostávajú v platnosti
bez zmien.
2.

Na tomto Dodatku č. 3 k Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 O určení výšky dotácie na mzdy a
prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia (ŠJ, ŠKD, CVČ) zriadeného na
území a mimo územia obce Kotešová sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej dňa 5. 3. 2021,
uznesením č. 10/2021 a nadobúda účinnosť dňom 1. 4. 2021.

V Kotešovej dňa 10. 3. 2021

PhDr., Mgr. Peter Mozolík
starosta obce Kotešová

Vyvesené na úradnej tabuli dňa
Zvesené z úradnej tabule dňa

10. 3. 2021
............ 2021

Príloha č. 1 k Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2018 - § 3
Aktuálna výška dotácie na rok 2020 z rozpočtu obce Kotešová na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia (ŠKD, ŠJ a CVČ) zriadených na území obce Kotešová
je nasledovná:
Kategória školy – školského
zariadenia:
Predpokladaný normatív:
91,47 €
Dieťa MŠ – 27,30
Žiak ŠKD – 6,00

Finančné prostriedky na
mzdy a prevádzku na
dieťa/žiaka v € na rok
2021
91,47x27,3=2497,131
91,47x6=548,82

Zapísané
deti/žiaci
k 15.9. 2021

Finančné prostriedky
priznané v €
na rok 2021
189781,95 +
5218,05=195000,00 €
27989,82 €

76
51

Potenciálny stravník ŠJ 1,8
Žiak CVČ – 1,1
Spolu na originálne školské
kompetencie
Bežná správa a údržba
budov
Úspora v rozpočte za rok
2020
Dotácia na originálne
kompetencie na rok 2021
Spolu poskytnuté finančné
prostriedky
pre rok 2021

28483,75 €
91,47x1,8= 164,656

173

91,47x1,1=100,617105,00
-

113

5665,40 €
-

257138,97 €

37864,03

-

37861,03 €

14915,00

-

14915,00 €

-

-

295000,00
309915,00 €

