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Obecné zastupiteľstvo obce Malčice vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona 

č.369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ,§6 ods. 2 a ods. 12 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.564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane 

z príjmov  územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších 

predpisov a nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve v znení neskorších  predpisov  vydáva: 

 

   Všeobecne záväzné nariadenie obce  Malčice 

     Č. 1/2021 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy  Malčice, pracoviska 

materskej školy Vrbnica č.25 a školskej jedálne,ktoré sú súčasťou Základnej školy s materskou 

školou, Hlavná 175, Malčice. 

     Článok 1 

                  Predmet  úpravy 

Všeobecne záväzne nariadenie  obce určuje 

1/podrobnosti financovania materskej školy / Malčice a Vrbnica/a školskej jedálne,ktoré sú 

súčasťou Základnej školy s materskou školou ,Hlavná 175, Malčice ,sú zriadené na území 

obce Malčice a obce Vrbnica č. 25  a na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR 

zaradené do siete škôl a školských zariadení. 

2/ výšku finančných prostriedkov za kalendárny mesiac na mzdy a prevádzku na dieťa 

materskej školy a potencionálnych stravníkov v školskej jedálni. 

3/deň v mesiaci  ktorom územná samospráva- obec poskytne finančné prostriedky 

     Článok 2 

   Príjemca finančných prostriedkov 

Finančné prostriedky sa podľa tohto VZN poskytujú nasledovným školským zariadeniam: 

-materská škola a školská jedáleň 

Uvedené zariadenia sú súčasťou právneho subjektu -Základná škola s materskou školou 

,Hlavná 175, Malčice. 



                                                   Článok  3 

 Podrobnosti financovania materských škôl a školskej jedálne 

-Obec  Malčice financuje náklady na deti prijaté na základe rozhodnutia riaditeľky MŠ  

Malčice o prijatí. 

--Údaje o počtoch detí sú vo výkaze ŠKOL /MŠVV a Š SR/ 40-01 k 15.9. predchádzajúceho 

kalendárneho roka 

-Obec poskytne finančné prostriedky  najneskôr 28. Deň v mesiaci, vo výške jednej 

dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok. 

Obec je povinná Základnej škole s materskou školou vo svojej územnej a zriaďovateľskej 

pôsobnosti oznámiť výšku finančných prostriedkov na kalendárny rok /na mzdy 

a prevádzku  materskej školy a školskej jedálne/ najneskôr do 31.decembra príslušného 

kalendárneho roka. 

Prijímateľ finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy a školskej jedálne je 

povinný predložiť všetky doklady preukazujúce hospodárne, efektívne ,účelové a účinne 

vynaloženie pridelených finančných prostriedkov a zabezpečenie plnenia záväzných 

ukazovateľov stanovených zriaďovateľom. 

Príjemca dotácie je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových 

nákladov materskej školy a školskej jedálne. 

     Článok 4 

         Výška  dotácie 

Dotácia na rok 2021 na mzdy, odvody ,bežnú prevádzku MŠ a ŠJ v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Malčice 

 

 

Tabuľka č.1-hodnoty koeficientov 

    Skrátka Subjekt k indexu Koeficient 

MŠ Dieťa materskej školy 27,3 

ŠJ Potencionálny strávnik- žiak  ZŠ 1.8 

 

 

 



Kategória Počet deti 
 
žiakov 

Koeficient 
/j/ 

Koeficient 
SR 

Príspevok  
na dieťa 

Mesačná 
výška 
dotácie 

MŠ 20 27,3 91,81 2.506,41 4.177,35 

ŠJ 147 1.,8 91,81 165,25 2.024,31 

      

 

Kategória 
 

Počet deti Koeficient/j/ Koeficient 
SR 

Príspevok na 
dieťa 

Mesačná 
výška 
dotácie 

MŠ 
pracovisko 
Vrbnica 25 

28 27,3 91,81 2.506,41 5.848,29 

 

     Článok 5 

            Záverečné  ustanovenia 

Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Malčiciach dňa .......................... 

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Malčice č.1/2014 a 1/2020 

Toto VZN nadobúda účinnosť dňa:  ............................................ 

 

 

            

            

            

      Ing. Monika Hamzová MBA 

             starostka obce   

  



 

  



 

 

 


