
Dôvodová správa 

k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Hamuliakovo č. 2/2019 

Obec Hamuliakovo je zriaďovateľom Základnej školy (ZŠ) so školským klubom detí 

(ŠKD) , Materskej školy (MŠ) a zariadenia školského stravovania (ŠJ, školská 

jedáleň), ktoré v súčasnosti pripravuje stravu pre deti ZŠ a MŠ. 

Zabezpečenie chodu MŠ, školského klubu detí ŠKD a školskej jedálne a kuchyne ŠJ 

patria medzi tzv. originálne kompetencie obce, čo znamená, že štát neposkytuje 

špecifické finančné dotácie na zabezpečenie ich chodu. V rámci podielových daní 

musí kryť financovanie týchto zariadení vo svojej zriaďovateľskej kompetencii každá 

obec v plnom rozsahu sama (mzdy, tovar, služby, kapitálové výdavky, prevádzkové 

náklady, všetky opravy). Výšku dotácie z rozpočtu obce na mzdy a prevádzku na 

dieťa materskej školy a na dieťa školských zariadení na území obce Hamuliakovo 

určuje VZN č. 1/2019 na základe jednotkového koeficientu a koeficientu pre príslušnú 

organizačnú jednotku nasledovne: 

 
 

Kategória škôl a 
školských zariadení 
v obci Hamuliakovo 

Koeficient Počet detí 
podľa výkazu 
o počte žiakov 

k 15.9.2018 

Dotácia 
na mzdy 

a prevádzku 
na  1 žiaka/rok 

v € 

Celková 
dotácia 
na mzdy 

a prevádzku 
na rok v € 

Materská škola, 
zriaďovateľ Obec 
Hamuliakovo 

27,3 44 2560,19 112.648,54 

Školský klub detí, 
zriaďovateľ Obec 
Hamuliakovo 

6,0 84 562,68 47.265,12 

Zariadenie školského 
stravovania, 
zriaďovateľ Obec 
Hamuliakovo 

1,8 171 168,80 28.865,48 

 

Obec financuje vyššie uvedené zariadenia minimálne v tejto obligatórnej výške. 

Tu je potrebné vnímať fakt, že pri výpočte financovania sa použijú údaje o počtu detí 

k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka, pričom počet detí k 15.9. bežného 

roka je obvykle vyšší. V dôsledku toho budú mnohé súvisiace náklady v ďalšom 

školskom roku vyššie ako sa kalkulovalo pre prebiehajúci školský rok. 

K bežným povinnostiam samosprávy patrí okrem zabezpečenia chodu MŠ a ZŠ aj 

oprava a údržba ďalších nehnuteľností, údržba zelene a kosenie, oprava a údržba 

komunikácií, dofinancovanie stavebného úradu, zabezpečenie chodu obecného 

úradu, prispôsobovanie softvérového vybavenia na legislatívne požiadavky 

a zabezpečovanie povinných administratívnych kompetencií, rôznych služieb pre 

občanov atď.  

  



Rozpočtová rekapitulácia pre rok 2019 

ŠKD 

Rozpočtované náklady:  61600 euro 

Príjmy z dotácie z rozpočtu:  47265 euro 

Rozdiel:  -14335 euro 

Po prerokovaní so školskou komisiou navrhujeme výšku príspevku zákonného 

zástupcu na činnosť školského klubu detí ponechať na pôvodnej výške podľa VZN 

2/2018, ktorý by súčasnom počte žiakov navštevujúcich ŠKD mal byť postačujúci 

na pokrytie deficitu. 

 

MŠ 

Rozpočtované náklady:  145000 euro 

Príjmy z dotácie z rozpočtu:  112648 euro 

Štátna dotácia na predškolákov 4718 euro 

Rozdiel:   - 32351 Euro 

Po prerokovaní so školskou komisiou navrhujeme zvýšenie príspevku zákonného 

zástupcu za pobyt dieťaťa (nie predškoláka) v materskej škole na 18 Eur/mesačne, 

čo cca. zodpovedá výške dotácie vyplácanej štátom na predškoláka (cca.16,85 €).  

Napriek zvýšeniu príspevku na 18 euro/mesačne zostáva deficit vo financovaní 

vo výške cca. 24700 euro, ktorý bude potrebné nad mieru obligatórnej dotácie 

dofinancovať z bežného rozpočtu určeného na prevádzku obce.  

Príčinou vzniku tohto schodku sú mzdové náklady na 6 pedagogických pracovníkov 

pre 44 detí (počty detí v triede podľa § 4 vyhlášky č. 306/2008 Z. z.: 15 detí od 3 

do 4 rokov, 18 detí od 4 do 5 rokov, 20 detí od 5 do 6 rokov), teda znížená kapacita 

v dôsledku priestorových pomerov počas rekonštrukcie MŠ.  

 

ŠJ 

Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o dotáciách“) vytvoril legislatívne podmienky na poskytovanie dotácií na podporu 

rozvoja sociálnej oblasti a rodovej rovnosti v jeho pôsobnosti. Zákon upravuje účel, 

rozsah, podmienky a spôsob poskytovania dotácií, pričom jednou z nich je aj 

podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Novela zákona o dotáciách 

č. 375/2018 Z. z. rozširuje poskytovanie dotácie 1. januára 2019 pre všetky deti, 

ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy, ako aj pre deti z domácností, 

ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorých príjem je najviac vo výške 

životného minima a od 1. septembra 2019 pre poskytovanie dotácie navyše aj pre 

všetky deti v základných školách. 

 



a/ nákup potravín 

Ministerstvo školstva zverejnilo na svojej webovej stránke informácie o nových 

finančných pásmach na nákup potravín pre školské stravovanie, účinných 

od 01.09.2019. Tiež došlo k redukcii počtu pásiem z 5 na 3. 

Na zabezpečenie výroby jedál a nápojov v zariadeniach školského stravovania je 

dôležité aj stanovenie výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa nákup potravín 

na jedno jedlo. Uvedené zmocnenie vyplýva pre MŠ SR nadobudnutím účinnosti 

zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.  

Vzhľadom na cenové relácie dodávok potravinových komodít, z ktorých sa strava 

v zariadení školského stravovania v Hamuliakove pripravuje, zriaďovateľ navrhuje 

II. finančné pásmo (stredné). 

 

b/ režijné náklady 

Na základe účtovnej evidencie obce za rok 2018 boli vyčíslené režijné náklady ako 

1,66 euro/ obed (celkové náklady: 61100 euro, počet obedov 36899). 

Po zohľadnení výšky obligatórnej dotácie na ŠJ z rozpočtu obce (28865 euro) bola 

spoluúčasť zákonného zástupcu na režijné náklady na prípravu obeda pre žiakov 

vyčíslená na 0,55 euro/obed. 

Doterajšia spoluúčasť vo výške 0,14 euro/obed spôsobila deficit 10900 euro, ktorý 

obec musela dofinancovať z bežného rozpočtu určeného na prevádzku obce. 

Ďalší deficit, ktorý bol dotovaný z bežného rozpočtu určeného na prevádzku obce,  

spôsobovalo uplatňovanie réžie v výške 1,14 € pre cudzích stravníkov. Táto výška 

vypočítaná zrejme v r. 2011 absolútne nezodpovedá realite. 

V najbližších rokoch možno v ŠJ očakávať ďalší rast výdavkov (napr. mzdy 

v dôsledku úpravy mzdových tried, energie, čipový softvér, dokúpenie nevyhnutných 

technologických zariadení), takže je potrebné počítať s tým, že aj obec čakajú ďalšie 

výdavky. Očakávaný rast týchto nákladov bude musieť obec financovať na úkor iných 

činností.  

 

V Hamuliakove, 4.6.2019 

Ing. Ludmila Goldbergerová 

starostka 

 


