Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Hnúšťa č. 159/2021
Príloha č. 10
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hnúšťa č. 88/ 2009 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdové náklady na žiaka škôl a školských zariadení v
originálnej kompetencii Mesta Hnúšťa
Dotácia na rok 2021
Škola, školské
zariadenie

Školské jedálne pri
základných školách
Školské kluby pri
základných školách
Materské školy
Centrum voľného času
Základná umelecká škola
( individuálna forma)
Základná umelecká škola
( skupinová forma)
Spolu

Dotácia na mzdy
a prevádzku
na 1 žiaka
v eurách na rok
( minimálna)

Celkový objem finančných
prostriedkov na mzdové a
prevádzkové náklady
( originálne kompetencie)
v eurách na rok

166
510

116 880
115 020

3 510

652 950

92

70 460

1 597

91 044

688

108 756

x

1 155 110

Východiskové údaje pre určenie finančných prostriedkov z podielových daní na
financovanie originálnych kompetencií na rok 2021:
Pre určenie finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií boli použité
východiskové štatistické údaje o predpokladanom výnose dani z príjmov a určení podielu obcí
na výnose DPFO pre rok 2020 pričom boli zohľadnené makroekonomické predpoklady, ktoré
sú východiskom aj pre spracovanie rozpočtu verejnej správy na rok 2021.
Počet obyvateľov SR k 1.1.2019:
5 450 230
Počet obyvateľov Hnúšte k 1.1.2019:
7 455
Prepočítaný počet žiakov – SR k 1.1.2019:
9 474 875
Prepočítaný počet žiakov – Hnúšťa k 1.1.2019:
11 559,5
Počet obyvateľov nad 62 rokov – SR k 1.1.2019:
1 093 446
Počet obyvateľov nad 62 rokov – Hnúšťa k 1.1.2019:
1 326
Výnos dane určený pre obce v roku 2020 – SR ( prognóza):
2 133 573 000 EUR
Výnos dane určený pre Mesto Hnúšťa na rok 2020 (prognóza):
2 683 158 EUR

2

Jednotkový koeficient na r. 2021 ( predpokladaný):
Finančné prostriedky Mesta Hnúšťa z podielových daní
určené na originálne kompetencie:

91,81 EUR
1 155 110 EUR

Výška dotácie bola vyčíslená podľa § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. a Nariadenia
vlády SR č. 668/2004 Z. z. v znení neskorších doplnkov ako súčin počtu žiakov ( podľa stavu
k 15. 9. 2020), hodnoty koeficientu z prílohy č. 3 tohto nariadenia a predpokladanej hodnoty
jednotkového koeficientu pre kalendárny rok 2021.
Takto vyčíslené prostriedky pre materské školy a centrum voľného času nebudú
poskytované formou dotácie, ale budú predstavovať priame náklady mesta, nakoľko tieto
organizácie nemajú právnu subjektivitu.
Táto príloha bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Hnúšti dňa 26.1.2021
a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni schválenia.
Vyhlásené vyvesením dňa 1.2.2021

PhDr. Roman Lebeda
primátor mesta

