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Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce Mlynky dňa 15.2.2022 

Návrh VZN zvesený z úradnej tabule obce Mlynky dňa 2.3.2022 

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Mlynky dňa 3.3.2022 

VZN zvesené z úradnej tabule obce Mlynky dňa 17.3.2022 

 

VZN nadobúda účinnosť odo dňa 1.4.2022 

 

 
        Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v zmysle § 6 ods. 12 písm. a), 

c), 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 a v súlade s § 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 v znení neskorších predpisov vydáva toto   

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Mlynky 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 

školy, na správu MŠ a na žiaka školských zariadení so sídlom na 

území obce Mlynky a záujmovú činnosť detí  

s trvalým pobytom v Mlynkoch  

 

č. 11/2022 

 

 

Čl. 1 

Predmet úpravy  

 

        Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Mlynky (ďalej len „VZN“) určuje výšku a účel 

použitia dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, na správu MŠ, žiaka 

Školského klubu detí a zariadenia školského stravovania – Školskej jedálne na území obce 

Mlynky, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl 

a školských zariadení SR a na záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v Mlynkoch.   

 

 

Čl. 2 

Príjemca dotácie 

 

        Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je: 

- Materská škola v obci Mlynky (súčasť ZŠsMŠ s právnou subjektivitou, v zriaďova-

teľskej pôsobnosti obce) 

- Školská jedáleň (zriadená pri ZŠsMŠ Mlynky, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce) 

- Školský klub detí (zriadený pri ZŠ Mlynky, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce) 
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Čl. 3 

Výška a účel dotácie 

 

        Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 

školy, na správu MŠ, žiaka školského klubu detí a stravníka školskej jedálne, je určená na rok 

2022 nasledovne: 

 

Výpočet dotácie na 1 dieťa navštevujúce MŠ v Mlynkoch na rok 2022 

 

Normatív:  98,70 EUR 

(výpočet normatívu podľa stránky www.mfsr.sk – financie, verejné financie, fiškálna 

decentralizácia, východiskové štatistické údaje a rozpočtované podiely obcí a VÚC na výnose 

dani z príjmu FO pre rok 2022) 

 

Počet detí v MŠ k 15.9.2021: 12  (podľa štatistického výkazu – školstvo Škol MŠVVŠ SR) 

Koeficient podľa Prílohy č. 3, tabuľka č. 1 NV č. 668/2004 v z.n.p. :   27,3  

Zvýšený koeficient pre MŠ, ak celkový počet detí v MŠ nepresahuje 25, podľa Prílohy č. 3, 

tabuľka č. 1 :  15 

 

Výpočet 

12 detí x (27,3 koeficient + 15 zvýšený koeficient) x 98,70 EUR normatív = 50 100,12 EUR 
 

Prepočet na 1 dieťa 

50 100,12 EUR / 12 detí = 4 175,01 EUR / 1dieťa / rok 

 

 

Správa budovy MŠ 

 

Koeficient na správu školských objektov podľa počtu detí v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce podľa Prílohy č. 3, tabuľka č. 2 NV č. 668/2004 v z.n.p. :    1,5 

 

12 detí x 1,5 koeficient x 98,70 EUR normatív = 1 776,60 EUR  

 

 

Výpočet dotácie na školský klub detí 

 

Koeficient na činnosť Školského klubu detí podľa Prílohy č. 3 NV č. 668/2004 v z.n.p.: 6,0 

Počet žiakov reálne navštevujúcich ŠKD pri ZŠ Mlynky k 15.9.2021:  26 

 

26 detí x 6,0 koeficient x 98,70 EUR normatív = 15 397,20 EUR 

 

 

Výpočet dotácie na potenciálneho stravníka školskej jedálne v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce 

 

Koeficient na potenciálneho stravníka školskej jedálne:  1,8 

Počet žiakov (potenciálnych stravníkov) k 15.9.2021:   56 

(12 stravníkov MŠ + 24 stravníkov 1. stupeň ZŠ + 20 stravníkov 2. stupeň ZŠ) 

 

Výpočet 

56 žiakov x 1,8 koeficient x 98,70 EUR normatív = 9 948,96 EUR 

http://www.mfsr.sk/
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Prepočet na 1 dieťa 

9 948,96 EUR / 12 detí = 829,08 EUR / 1dieťa / rok 

 

Výška dotácie spolu: 77 222,88 EUR  

 

 

 

Čl. 4 

Záverečné ustanovenia  

 

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

materskej školy, na správu MŠ a žiaka školského zariadenia – Školská jedáleň na 

území obce Mlynky, neupravené týmto VZN, sa vzťahujú príslušné právne predpisy. 

2. Na tomto VZN č. 11/2022 obce Mlynky sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Mlynkoch 

dňa 3.3.2022 uznesením č. 154/2022 pri splnení zákonnej podmienky na prijatie 

nariadenia 3/5 väčšiny prítomných poslancov. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.4.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

V Mlynkoch dňa  3.3.2022 

        

 

 

                                                  

                                                                 Ing. Iveta Geletková 

                                                                                                                 starostka obce 

 

 

 


