Všeobecne záväzné nariadenie obce Trávnica č. 2/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Trávnica na rok 2021
Obecné zastupiteľstvo obce Trávnica vo veciach územnej samosprávy § 6 ods. 1. Zákona 369/1990
Z.z. o obecnom riadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2. a ods. 12 písmena 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 sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného
nariadenia.
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku dotácie na rok 2021 na prevádzku a mzdy materskej
školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Trávnica (materská škola, školská
jedáleň, školský klub detí).
§2
Výška a účel dotácie
1. Výpočet a určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského
zariadenia, ktorého zriaďovateľom je obec je uvedený v prílohe č.1 tohto všeobecne záväzného
nariadenia.
2. Na použitie poskytnutej dotácie materskej škole a školského zariadeniu sa vzťahuje zákon č.
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§3
Termín a spôsob poskytnutia dotácie
1. Obec Trávnica poskytne dotáciu zo svojho účtu na účet Základnej školy s materskou školou
Trávnica pre materskú školu, školský klub detí a školskú jedáleň vo výške jednej dvanástiny
z dotácie na príslušný kalendárneho rok do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
2. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného roka, je prijímateľ povinný
nevyčerpanú dotáciu vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného kalendárneho roka.
3. Obec môže v priebehu kalendárneho roka zvýšiť alebo znížiť výšku dotácie, a to zmenou
všeobecne záväzného nariadenia.
§4
Záverečné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Trávnica dňa
14.12. 2020 uznesením č. 34/IV./141220 a zároveň zrušilo doteraz platné Všeobecne záväzné
nariadenie č. 2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Trávnica.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 01.01. 2021
V Trávnici, dňa 15.12. 2020
Ing. Emil Ivan, starosta obce

Príloha č. 1:

Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO
Obec Trávnica

Trávnica

Počet obyv.k
1.1.2020

Počet obyv.
62+
k 1.1.2020

Prepočítaný
počet žiakovPPŽ spolu

1 043

300

1 308,50

Z toho:PPŽ
v neštátnych
ZUŠ,MŠ a
ŠZ
0

Rok 2021
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vr.zúčt.za rok
2020
346 498

Výpočet:
(0,4 x podiel na výnose DPFO):prepočítaný počet žiakov= Jednotkový koeficient H
(0,4 x 496 498): 1308,50=105,92
Výpočet výšky dotácie na mzdy a prevádzku na rok 2021
PPŽ
Školské
zariadenie

Počet
žiakov
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Koeficient
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30
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1,5
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koeficient H

Spolu

105,92
105,92
105,92
X

78 073,63
19 065,60
15 443,14
112 582,37

105,92

17 159,04

Prepočet
na žiaka
z PDFO

Prepočet na
žiaka zo
schvál.rozp.

2 891,615
635,520
190,656

3 607,407
656,666
279,012

158,88

158,88

Výška finančných prostriedkov z PDFO na kalendárny rok: 112 582,- €
Výška finančných prostriedkov z PDFO na kalendárny mesiac: 9 381,83 €
Obec poskytne dotáciu pre originálne kompetencie vo výške jednej dvanástiny z dotácie na
príslušný kalendárny rok. Obec môže v priebehu kalendárneho roka zvýšiť alebo znížiť výšku
finančných prostriedkov nad rámec schváleného rozpočtu.
Výška finančných prostriedkov zo schváleného rozpočtu na kalendár. mesiac: 11 642,00€
Originálne kompetencie:
Príjmy z PDFO obec Trávnica
Vlastné príjmy
Výdavky
ROZDIEL

112 582,36 100,175 800,-27 118,-

