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Dodatok č. 1
k
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU MESTA TREBIŠOV
č. 155/2017
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 Dodatku č. 1 (ďalej len "dodatok") k všeobecne záväznému nariadeniu č. 155/2017 (ďalej
len "VZN"):
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Tento dodatok upravuje ročnú výšku dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských
zariadení zriadených na území mesta v zmysle článku 6 VZN.
Článok 2
Zmeny a doplnky v článku 6 VZN
2.1. Ods. 6.1. znie: 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 vychádza z východiskových štatistických údajov a rozpočtovaných
podielov obcí a VÚC na výnose z dani z príjmu FO pre rok 2018, ktoré sú zverejnené na stránke
ministerstva financií SR. 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.

Článok 3
Záverečné ustanovenia
3.1. Dodatok schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trebišove na zasadnutí dňa 5.3.2018 uznesením
č. 15/2018.
3.2. Dodatok nadobúda účinnosť 15-tym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta, t. j. dňa
21.3.2018.

PhDr. Marek Čižmár, v. r.
primátor

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
Hodnota jednotkového koeficientu (očakávanej ročnej sumy pripadajúcej na jedného prepočítaného
žiaka je na začiatku roku 2018 vo výške 84,17 eur, za predpokladu, že sa budú plniť podielové dane.
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 84,17 € = 2 297,84 € na 1 dieťa/rok v MŠ/100%
2 022,10 € x 38 detí = 76 839,80 € 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
6

6 x 84,17 € = 505,02 € na 1 dieťa/ rok v ŠKD/100%
444,42 € x 65 = 28 887,30 € 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.
1,80 x 84,17 € = 151,51 € na 1 žiaka /rok v ŠJ/100%
133,33 € x 250 = 33 332,50 € na celkový počet žiakov/rok/88%

250
1,8

