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155/2017
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TREBIŠOV
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských
zariadení na rok 2018
Mestské zastupiteľstvo v Trebišove sa podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ustanovenia § 6 ods. 12
písm. c) 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, podľa ustanovenia § 19 zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len "VZN"):
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Toto VZN upravuje podrobnosti financovania, lehotu na predloženie údajov potrebných na
financovanie, deň v mesiaci, v ktorom Mesto Trebišov (ďalej len „mesto“) poskytne finančné
prostriedky na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy,
školského klubu detí pri základnej škole, zariadenia školského stravovania a centra voľného času,
ktorých zriaďovateľom je mesto a na žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
štátom uznanej cirkvi a súkromného zriaďovateľa na území mesta, ktoré sú na základe rozhodnutia
Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky1.
Článok 2
Príjemca dotácie
2.1. Príjemcom dotácie podľa tohto VZN sú školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta:
Základná umelecká škola, Mariánske námestie 252/5, Trebišov,
Materská škola, Škultétyho 1031/26, Trebišov,
Materská škola, Hviezdoslavova 422/3, Trebišov,
Materská škola, Komenského 1964/11, Trebišov,
Centrum voľného času, T. G. Masaryka 2229/36, Trebišov,
Školský klub detí pri Základnej škole, Komenského 1962/8, Trebišov,
Školský klub detí pri Základnej škole, M. R. Štefánika 910/51, Trebišov,
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Školský klub detí pri Základnej škole, Pribinova 34, Trebišov,
Školský klub detí pri Základnej škole, Ivana Krasku 342/1, Trebišov,
Školská jedáleň pri Základnej škole, Komenského 1962/8, Trebišov,
Školská jedáleň pri Základnej škole, M. R. Štefánika 910/51, Trebišov,
Školská jedáleň pri Základnej škole, Pribinova 34, Trebišov,
Výdajná školská jedáleň, Medická 2374/2, ako súčasť Základnej školy, I. Krasku 342/1, Trebišov.
2.2. Príjemcom dotácie podľa tohto VZN sú školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
štátom uznanej cirkvi a súkromného zriaďovateľa:
Školský klub detí pri Cirkevnej základnej škole sv. Juraja, Gorkého 55, Trebišov,
Školská jedáleň pri Cirkevnej základnej škole sv. Juraja, Gorkého 55, Trebišov,
Súkromná materská škola DSA, Komenského 12, Trebišov.
2.3. Mesto poskytne dotáciu pre CVČ zriadené na území iných obcí na dieťa vo veku od 5 do 15
rokov, ktoré má trvalý pobyt v meste, po predložení potrebných údajov.
Článok 3
Predloženie údajov a spôsob financovania škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov
3.1. Údaje o počtoch detí a žiakov potrebné pre výpočet dotácie na dieťa/žiaka na príslušný
kalendárny rok sú čerpané zo štatistického výkazu Škol MŠVVaŠ SR 40-01, ktorý predkladá
škola alebo školské zariadenie zriaďovateľovi k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho
roka.
3.2. Mesto financuje náklady na deti s trvalým pobytom na území obce v CVČ zriadeného obcou
podľa počtu detí prijatých do CVČ k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
Riaditeľ CVČ je povinný predložiť zriaďovateľovi zoznam členov, ktorých na základe rozhodnutí
prijal do CVČ do 25. septembra predchádzajúceho kalendárneho roka. Zoznam členov CVČ bude
obsahovať:
a) meno a priezvisko,
b) dátum narodenia,
c) adresa trvalého pobytu,
d) dieťa /žiak /študent /zárobkovo činná osoba /osoba bez príjmu /dôchodca.
3.3. Dotácia na dieťa vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom v meste bude poskytnutá iba
jednému CVČ, ktoré dieťa pravidelne navštevuje. Uprednostnené bude CVČ v zriaďovateľskej
kompetencii mesta.
3.4. Mesto financuje náklady na žiakov ZUŠ v príslušnom kalendárnom roku podľa počtu žiakov
v individuálnej forme vyučovania a podľa počtu žiakov v skupinovej forme vyučovania k 15.
septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, len jednej ZUŠ zriadenej na území obce.
3.5. Mesto financuje náklady na deti MŠ podľa počtu detí prijatých do MŠ k 15. septembru
predchádzajúceho kalendárneho roka len v jednej MŠ zriadenej na území obce. Ročná výška
dotácie na dieťa súkromného zriaďovateľa je najmenej vo výške 88 % z objemu finančných
prostriedkov poukázaných obci 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 účelovo určených na mzdové a prevádzkové náklady pripadajúce na dieťa MŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
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3.6. Mesto financuje náklady na deti ŠKD podľa počtu detí z nultého až piateho ročníka prijatých do
ŠKD k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka v základných školách zriadených na
území mesta. Ročná výška dotácie na dieťa cirkevného zriaďovateľa je najmenej vo výške 88 %
objemu finančných prostriedkov poukázaných obci 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 účelovo určených na mzdové a prevádzkové
náklady pripadajúce na dieťa ŠKD v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
3.7. Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka poskytne písomné čestné vyhlásenie jednej príslušnej škole alebo
jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu na započítanie dieťaťa/žiaka do zberu údajov.
Čestné vyhlásenie pre zber údajov predloží riaditeľ príslušnej školy alebo školského zariadenia na
vyžiadanie aj zriaďovateľovi. Čestné vyhlásenie obsahuje údaje uvedené v §7a, ods. 5 zákona č.
597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení
neskorších predpisov.
3.8. Mesto financuje náklady na stravovanie žiakov základných škôl vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti a náklady na stravovanie žiakov základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom
uznanej cirkvi podľa počtu všetkých žiakov škôl. Ročná výška dotácie na dieťa cirkevného
zriaďovateľa je najmenej vo výške 88 % objemu finančných prostriedkov poukázaných obci
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 účelovo
určených na mzdové a prevádzkové náklady pripadajúce na stravovanie
žiaka školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
3.9. Na deti a žiakov v hmotnej núdzi sa poukazuje suma vo výške mesačného poplatku stanoveného
Všeobecne záväzným nariadením Mesta Trebišov o určení výšky príspevkov v školách
a školských zariadeniach raz ročne, a to k 30.9.2018 na základe zoznamu žiakov, ktorý predloží
škola a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov.
Článok 4
Žiadosť o poskytnutie dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školy a školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi a súkromného zriaďovateľa
4.1. Zriaďovateľ cirkevného školského zariadenia a súkromný zriaďovateľ požiada o dotáciu na
príslušný kalendárny rok písomnou žiadosťou.
4.2. Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva na Mestský úrad, M. R. Štefánika 862, Trebišov.
4.3. Termín podania žiadosti o poskytnutie dotácie je do 31. októbra kalendárneho roka, ktorý
predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa má dotácia poskytnúť.
4.4. Prvá žiadosť o dotáciu obsahuje:
a) právoplatné rozhodnutie MŠVVaŠ SR o zaradení školy a školského zariadenia do siete škôl
a školských zariadení SR,
b) zriaďovaciu listinu školy a školského zariadenia,
c) potvrdenie o pridelení IČO školy a školského zariadenia,
d) zmluvu k účtu zriaďovateľa,
e) zoznam detí a žiakov k 15.9. s adresou trvalého pobytu.
4.5. Pri žiadostiach o dotáciu v ďalších rokoch žiadateľ predkladá:
Strana 3 z 10

údaje o počte žiakov a detí cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení k 15. septembru
predchádzajúceho kalendárneho roka (kópia výkazu 40-01, prípadne hlásenie zriaďovateľa o
počte detí, ktoré navštevujú ZUŠ, a to osobitne individuálne a osobitne skupinové vyučovanie,
v členení do 25 rokov a nad 25 rokov).
4.6. Neštátny zriaďovateľ školy a školského zariadenia je povinný bezodkladne oznámiť všetky
zmeny v predložených dokladoch vymedzených v článku 4 ods. 4.4. písm. a) až d).
4.7. Žiadosť o dotáciu, ktorá nebude doručená na adresu uvedenú v bode 4.2. do 31. októbra
kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa má dotácia poskytnúť,
nebude v návrhu rozpočtu na nasledujúci rok zahrnutá a jej vybavenie bude realizované až v rámci
schvaľovania ďalších úprav rozpočtu mesta.
Článok 5
Výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov
5.1. Ročná výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka na príslušný kalendárny rok pre
príjemcov dotácie podľa článku 2 ods. 2.1. je nasledovná:
Dieťa, žiak podľa kategórie školy, školského
zariadenia
Dieťa materskej školy
Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme
vyučovania
Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme
vyučovania
Dieťa školského klubu detí
Dieťa centra voľného času
Žiak zariadenia školského stravovania

Výška dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa/žiaka na rok 2018 v €
2 527,56
1 156,40
377,49
409,84
162,88
132,15

5.2. Finančné prostriedky pre školské jedálne pri materských školách sú zahrnuté v dotácii na
prevádzku a mzdy pre materské školy.
Článok 6
Výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti
štátom uznanej cirkvi a súkromného zriaďovateľa
6.1. Ročná výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka na príslušný kalendárny rok pre
príjemcov dotácie podľa článku 2 ods. 2.2. je nasledovná:
Pri výpočte výšky dotácie sa bude vychádzať z východiskových štatistických údajov
a rozpočtovaných podielov obcí a VÚC na výnose z dani z príjmu FO pre rok 2018, ktoré budú
zverejnené na stránke ministerstva. Na základe týchto údajov sa vypočíta predpokladaná výška
jednotkového koeficientu pre rok 2018. Hodnota jednotkového koeficientu pre príslušný
kalendárny rok závisí od výšky výnosu dane z príjmov fyzických osôb a od prepočítaného počtu
žiakov. Ak sa počas kalendárneho roka zmení niektorý z týchto údajov, hodnota jednotkového
koeficientu pre príslušný kalendárny rok sa môže zvýšiť alebo znížiť. Predpokladaná výška
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka je uvedená v Prílohe č. 1 VZN.
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6.2. Finančné prostriedky pre školskú jedáleň pri materskej škole sú zahrnuté v dotácii na prevádzku
a mzdy pre materskú školu.
Článok 7
Výška dotácie na dieťa/žiaka CVČ zriadeného na území iných obcí
7.1. Ročná výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka na príslušný kalendárny rok pre
príjemcov dotácie podľa článku 2 ods. 2.3. je stanovená z pridelených finančných prostriedkov
pre záujmové vzdelávanie v podieloch na daniach v správe štátu a je nasledovná:
Školské zariadenie

Centrá voľného času zriadené na území iných obcí

Výška dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa/žiaka na rok 2018
v€
65,00

Článok 8
Použitie dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov
8.1. Príjemca dotácie ju môže použiť iba na financovanie bežných výdavkov škôl a školských
zariadení a zahŕňa výdavky na tarifný plat a príplatky vyplácané pedagogickým, nepedagogickým
zamestnancom za podmienok a v rozsahu stanovenom osobitným predpisom, výdavky na poistné
hradené zamestnávateľom za pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a školského
zariadenia.
Ďalej je dotácia určená na bežné výdavky škôl a školských zariadení a zahŕňa výdavky za tovary
a služby definované Ministerstvom financií SR v rozpočtovej klasifikácii v kategórii 630- tovary
a služby (cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál okrem potravín, dopravné,
rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a služby) a v kategórii 642 – transfery
jednotlivcom (odstupné, odchodné, nemocenské dávky, členské príspevky).
Pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia. V priebehu
roka je potrebné tvoriť rezervu z dotácie vo výške 5 % pre prípad, že mesto dostane nižší objem
v podieloch na daniach v správe štátu ako bolo rozpočtované.
8.2. Objem mzdových prostriedkov na odmeny zamestnancov v rozpočte škôl a školských zariadení v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov nesmie prekročiť 15 % súčtu tarifných miezd
všetkých zamestnancov škôl a školských zariadení. Podmienkou je úhrada bežných výdavkov na
prevádzku škôl a školských zariadení.
Článok 9
Použitie dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti neštátnych zriaďovateľov
9.1. Príjemca dotácie je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť len na mzdy pedagogických,
odborných a nepedagogických zamestnancov a na prevádzku škôl a školských zariadení.
9.2. Príjemca dotácie je povinný previesť pridelenú dotáciu v plnej výške na účet školy alebo
školského zariadenia v lehote 5 pracovných dní odo dňa prijatia dotácie na svoj účet.
9.3. Príjemca dotácie má povinnosť:
a) zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť poskytnutej dotácie v súlade s osobitným
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zákonom1,
b) zabezpečiť vedenie účtovnej evidencie o poskytnutej dotácii v súlade s osobitným zákonom2,
c) vyznačiť na origináloch účtovných dokladov „dotácia z rozpočtu Mesta Trebišov“.
9.4. Na rutinnú a štandardnú údržbu škôl a školských zariadení je príjemca dotácie oprávnený použiť
ročne maximálne 10 %.
9.5. Dotáciu možno použiť do konca rozpočtového roka 2018. Podlieha povinnému ročnému
zúčtovaniu s rozpočtom Mesta Trebišov v termíne do 25.3.2019. Príjemca dotácie je povinný
vykonať vyúčtovanie poskytnutej dotácie na predpísanom tlačive (Príloha č. 2 VZN), súčasťou
ktorého je prehlásenie štatutárneho zástupcu zriaďovateľa, že dotácia bola použitá v súlade
s článkom 8 ods. 8.1. tohto VZN a finančné prostriedky neboli uplatnené voči inému
poskytovateľovi dotácie.
9.6. Súčasťou vyúčtovania je predloženie výročnej správy o hospodárení, ročnej účtovnej závierky za
predchádzajúci kalendárny rok a kópií štvrťročných výkazov o práci v školstve Škol (MŠVVŠ
SR) 1 - 04.
9.7. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12.2018, je príjemca povinný nevyčerpanú časť
dotácie vrátiť späť na účet mesta do 31.1.2019.
9.8. Ak príjemca dotácie ukončí svoju činnosť v priebehu kalendárneho roka, je povinný mestu
bezodkladne oznámiť ukončenie činnosti a zúčtovať poskytnutú dotáciu najneskôr v lehote 30 dní
od ukončenia činnosti a v tomto termíne aj odviesť nevyčerpané finančné prostriedky na účet
Mesta Trebišov.
9.9. Mesto Trebišov je oprávnené pozastaviť poskytovanie dotácie príjemcovi v prípade:
a) začatia súdneho konania alebo trestného konania príjemcu dotácie,
b) podozrenia o porušení finančnej disciplíny príjemcom, súvisiacej s poskytnutím dotácie, do
doby právoplatného skončenia kontroly zameranej na dodržiavanie finančnej disciplíny,
c) podozrenia, že príjemca poskytol nepravdivé informácie (napr. o počte žiakov za účelom
získania vyššej dotácie oproti skutočnému stavu) až do doby, kým príjemca hodnoverným
spôsobom zdokumentuje sporné informácie,
d) ak príjemca dotácie nepredloží Mestu Trebišov v stanovených termínoch a v stanovenom
spôsobe vyúčtovanie poskytnutej dotácie z predchádzajúceho roka, až do doby odstránenia
tohto porušenia.
9.10. Za obdobie neprevádzkovania školy alebo školského zariadenia je Mesto Trebišov oprávnené
dotáciu príjemcovi neposkytnúť.
Článok 10
Objem finančných prostriedkov na nepredvídané skutočnosti
10.1. Objem prostriedkov na nepredvídané skutočnosti v rozpočte Mesta Trebišov je stanovený vo
výške 110,00 tis. eur. Musí byť rozpísaný a použitý do 31.12.2018. Je určený na úhradu
oprávnených výdavkov, ktoré nebolo možné predvídať v rozpise rozpočtu na rok 2018
(odchodné, odstupné, deti a žiaci v hmotnej núdzi, náklady na zriadenie nových tried v priebehu
kalendárneho roka, havárie, a pod.) Do výšky 50 % objemu rozhoduje o jeho použití primátor.
Po vyčerpaní 50 % objemu rozhoduje o použití zostatku mestské zastupiteľstvo.
1

§ 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
2
zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
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10.2. Finančné prostriedky sú určené pre príjemcov dotácie uvedených v článku 2 ods. 2.1.
Článok 11
Spôsob vykonávania kontroly použitia dotácie
11.1. Mesto Trebišov, ako poskytovateľ dotácie, je oprávnené vykonávať kontrolu podkladov
predložených zriaďovateľmi k prideleniu dotácie, kontrolu hospodárenia s poskytnutými
finančnými prostriedkami3 a kontrolu efektívnosti a účelnosti ich použitia4 v sídle príjemcu
dotácie alebo v sídle školy a školského zariadenia, ktorému bola dotácia určená.
11.2. Pre účely kontroly podľa predchádzajúceho odseku je príjemca povinný umožniť Mestu
Trebišov vykonanie kontroly hospodárenia s poskytnutými finančnými prostriedkami na mzdy
a prevádzku a za tým účelom zabezpečiť pre oprávnené osoby na vykonanie kontroly vstup do
objektov, ktoré súvisia s predmetom kontroly a predloženie všetkých požadovaných dokladov,
informácií a vysvetlení súvisiacich s vykonávanou kontrolou.
11.3. Oprávnenými osobami na vykonanie kontroly podľa ods. 11.2. tohto článku sú:
a) primátor mesta, ktorý môže písomne poveriť na vykonanie kontroly zamestnancov Mesta
Trebišov,
b) útvar hlavného kontrolóra Mesta Trebišov.
11.4. Pri nedodržaní pravidiel a podmienok pridelenia a použitia dotácie na mzdy a prevádzku bude
Mesto Trebišov postupovať v zmysle osobitných predpisov.
Článok 12
Termín a spôsob poskytovania dotácie
12.1. Mesto poskytne dotáciu príjemcom podľa článku 2 ods. 2.1. mesačne vo výške 1/12 z celkovej
ročnej dotácie najneskôr do 5 pracovných dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca alebo do 5
pracovných dní od poskytnutia podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb mestu.
12.2. Mesto poskytne dotáciu príjemcom podľa článku 2 ods. 2.2. mesačne vo výške 1/12 z celkovej
ročnej dotácie najneskôr do 5 pracovných dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca alebo do 5
pracovných dní od poskytnutia podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb mestu. Pri
zmene východiskových údajov na rok 2018 bude výška ročnej dotácie prepočítaná spätne od
začiatku roka.
12.3. Zriaďovatelia CVČ zriadených na území iných obcí, ktoré navštevujú deti vo veku od 5 do 15
rokov s trvalým pobytom v meste musia predložiť na aktuálny školský rok najneskôr do 31.
marca, na mesiace september až december do 31. októbra:
a) písomnú žiadosť opečiatkovanú a podpísanú zriaďovateľom CVČ,
b) fotokópiu zriaďovacej listiny CVČ,
c) zoznam detí s uvedením mena a priezviska, dátumu narodenia a trvalého bydliska,
d) fotokópie dokladov pre všetky deti zo zoznamu – Rozhodnutie riaditeľa o prijatí dieťaťa do
CVČ alebo Žiadosť o prijatie za člena CVČ (podpísaná zákonným zástupcom dieťaťa).

3

§ 6 ods. 22 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
4
zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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12.4. Príjemcom dotácie podľa článku 2 ods. 2.3. bude dotácia poskytnutá najneskôr do 30
kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie na záujmové
vzdelávanie detí a mládeže.
12.5. Mesto Trebišov oznámi neštátnemu zriaďovateľovi a školským zariadeniam vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti výšku dotácie na prevádzku a mzdy na príslušný kalendárny rok
do 31. januára príslušného kalendárneho roka.
Článok 13
Záverečné ustanovenia
13.1. VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trebišove na zasadnutí dňa 11.12.2017 uznesením
č. 123/2017.
13.2. VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2018.

PhDr. Marek Čižmár, v. r.
primátor
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Príloha č. 1 VZN
Východiskové údaje pre výpočet výšky dotácie na 1 dieťa/žiaka v zriaďovateľskej pôsobnosti
štátom uznanej cirkvi a súkromného zriaďovateľa na rok 2018
Pri výpočte sme vychádzali z predpokladaného jednotkového koeficientu pre mesto Trebišov na rok
2018 vo výške 82,00 €.
Výpočet dotácie na 1 dieťa, žiaka:
Súkromná MŠ DSA:
 Celkový počet detí v materskej škole k 15.9.2017
 Základný koeficient z prílohy č. 3 k nariadeniu vlády
č. 668/2004 Z. z. v z. n. p.

38
27,3

27,30 x 82 € = 2 238,60 € na 1 dieťa/rok v MŠ/100 %
1 969,97 € x 38 detí = 74 858,86 € na celkový počet detí/rok v MŠ/88 %
ŠKD pri Cirkevnej ZŠ sv. Juraja
 Celkový počet detí v školskom klube detí k 15.9.2017
 Základný koeficient z prílohy č. 3 k nariadeniu vlády
č. 668/2004 Z. z. v z. n. p.

65
5,39

5,39 x 82,00 € = 441,98 € na 1 dieťa/ rok v ŠKD/100 %
65 x 388,94 € = 25 281,10 € na celkový počet detí v ŠKD/rok/88 %
Školská jedáleň pri Cirkevnej ZŠ sv. Juraja
 Celkový počet žiakov v školskej jedálni k 15.9.2017
 Základný koeficient z prílohy č. 3 k nariadeniu vlády
č. 668/2004 Z. z. v z. n. p.

250
1,8

1,80 x 82 € = 147,60 € na 1 žiaka /rok v ŠJ/100 %
250 x 129,89 € = 32 472,50 € na celkový počet žiakov/rok/88 %
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Príloha č. 2 VZN

Vyúčtovanie finančnej dotácie poskytnutej z rozpočtu Mesta Trebišov
Zriaďovateľ:
číslo
dokladu

výdavky z dotácie Mesta Trebišov

dátum
mzdy

odvody

energie

nájomné

učebné pom.

údržba

ostatné*

spolu

spôsob
úhrady

poznámka *

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

spolu

0,00

* Vysvetlivky: ostatné výdavky uveďte v poznámke

Vyhotovil (meno, priezvisko, podpis):
Dátum:

Schválil (meno, priezvisko, podpis štatutárneho zástupcu):
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