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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 1/2021, ktorým sa mení 
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 1/2017 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy Príbelce 
a jej súčasti Školskej jedálne pri Materskej škole Príbelce so sídlom na území 

obce Príbelce v znení  Všeobecne záväzného nariadenia Obce Príbelce             
č. 2/2018, č. 1/2019 a č. 1/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Príbelce 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 ustanovuje: 

Čl. 1 

Príloha č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Príbelce č. 1/2017 o určení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy Príbelce a jej súčasti Školskej jedálne pri 
Materskej škole Príbelce so sídlom na území obce Príbelce v znení  Všeobecne záväzného 
nariadenia Obce Príbelce č. 2/2018, č. 1/2019 a č. 1/2020 sa nahrádza prílohou k tomuto 
všeobecne záväznému nariadeniu. 
                                                                       Čl. 2       

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce schválilo Obecné zastupiteľstvo 
v Príbelciach na svojom 19. zasadnutí dňa 15.02.2021 pod číslom uznesenia 140/2021 
a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce. 
 
            

                                                                      Ing .  T ibo r  Č ie rny  
                                                                   s ta ros ta  obce   



Príloha k VZN č. 1/2021 

 

 
Výpočet dotácie 

 

 

 
Obec Príbelce určuje pre rok 2021 ročnú výšku dotácie na mzdy a prevádzku pre školu a 
školské zariadenie  Materskú školu Príbelce a jej súčasť Školskú jedáleň pri Materskej škole 
Príbelce v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Príbelce: 
 

 
P.č. 

 
Materská škola 
Príbelce a jej 

súčasť Školská 
jedáleň pri 

Materskej škole 
Príbelce 

Koeficient 
podľa NV 

SR č. 
668/2004 

Z.z. 

 
Jednotkový 
koeficient 

 
 

Počet detí 

 
Výška 

dotácie na 
dieťa v € 

 
Spolu v € 

/kalendárny 
rok 

 
1. 

Dieťa materskej 
školy 

27,3 + 3,9 91,47 20 2 853,86 57 077,20 

2. 

Dieťa so 
špeciálnymi 
výchovno-

vzdelávacími 
potrebami 

29,2 91,47 1 2 670,92 2 670,92 

2. 
Správa školských 

objektov 
1,5 91,47 20 137,21 2 744,20 

 
SPOLU: 
 

 
62 492,32 

 
 
Koeficient podľa NV SR č. 668/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov : 
Pri počte detí 20 v triede sa koeficient 27,3 navyšuje o 3,9 na dieťa. 
 
Jednotkový koeficient : 
Podľa východísk MF SR – podiel obcí na výnose DPFO na rok 2021. 
 
Počet detí: 
Podľa výkazu o počtoch detí k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka. 


