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O b ec Vy š ný K ub ín
Hviezdoslavova ul. 117/5 , 026 01 Vyšný Kubín

Obecné zastupiteľstvo Obce Vyšný Kubín vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods.
1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
a v zmysle § 6 ods. 2 a ods. 12 písm. c) zák. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2021
obce Vyšný Kubín
o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy
a prevádzku na dieťa materskej školy pre rok 2022.
(ďalej len „VZN“).
§ 1 Všeobecné ustanovenie
Účelom tohto VZN je určiť podrobnosti financovania materskej školy na území obce Vyšný
Kubín v roku 2022.
§ 2 Podrobnosti financovania
Obec Vyšný Kubín rozpísala finančné prostriedky poukázané podľa 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 pre materskú školu ktorej zriaďovateľom
je obec Vyšný Kubín v prílohe č. 1.
§ 3 Výška a účel dotácie
1) Finančné prostriedky na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy materskej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená údajom z Výkazu o počte detí materskej školy
podľa stavu k 15. 9. 2021.
2) Finančné prostriedky podľa § 2 je oprávnená obec použiť na úhradu osobných
a prevádzkových nákladov materskej školy so sídlom na území obce. Pri jej použití musí
zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia. Prípadnú zmenu rozpočtu
schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
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§ 4 Termín a spôsob poskytovania dotácie
Obec Vyšný Kubín poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku pre materskú školu
na území obce priamou úhradou mzdových a prevádzkových nákladov zariadenia.
§5
Kontrola použitia dotácie
(1) Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa
tohto VZN vykonáva obec a ostatné oprávnené orgány.
§ 6 Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Vyšný
Kubín dňa 11.11.202, uznesením č. 04/06/2021
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2022.
(3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Vyšný Kubín č. 02/2020 zo dňa 10.12.2020 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Vyšný Kubín.

Vo Vyšnom Kubíne, dňa 12.11.2021

.................................................
Ing. Antonín Zámečník
starosta obce
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Príloha č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 02/2021 o určení výšky finančných
prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole na rok 2022
-

Tabuľka nápočtu podielových daní z originálnych kompetencií pre školské zariadenie
na rok 2022 podľa nových počtov žiakov a navrhnutých jednotkových koeficientov:

Škola/Materská
škola
Materská škola vo
Vyšnom Kubíne
-

Počet detí
v MŠ

Prepočítaný počet detí
v MŠ 27,30/1 dieťa

Jednotkový koeficient
98,64 €/prepočítaný
počet detí

35

955,5

94 250,52

Upravená tabuľka nápočtu podielových daní z originálnych kompetencií na správu
budov na rok 2022 podľa aktuálneho počtu detí prepočítaná koeficientami na rok 2021:

Škola/Materská
škola
Materská škola vo
Vyšnom Kubíne

Počet detí
v MŠ

Prepočítaný počet
1,5/1 dieťa

Jednotkový koeficient
98,64 €/prepočítaný
počet detí

35

52,5

5 178,60

Celková výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy v MŠ

99 429,12 €
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