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Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Štále podľa §6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2 a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie obce o určení výšky normatívneho príspevku na prevádzku
a mzdy školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti so sídlom na území obce
Dolný Štál
č. 1/2013
1. príjemcovia dotácie
Činnosť škôl a školských zariadení v originálnej pôsobnosti obce Dolný Štál je financovaná
formou , vlastných príjmov škôl a zariadení, z grantov, z dotácií a normatívneho príspevku od obce.
2)
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku normatívneho príspevku na rozpočtový rok
2013 pre príjemcov:
Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Dolný Štál
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Magyar Tannyelvű Óvoda Alistál
Školský klub detí Dolný Štál – Alistál ako súčasť Základnej školy Mateja Korvína s vyučovacím
jazykom maďarským – Corvin Mátyás Alapiskola
Školská jedáleň Dolný Štál – Alistál ako súčasť Základnej školy Mateja Korvína s vyučovacím
jazykom maďarským – Corvin Mátyás Alapiskola
Reformovaná cirkev ako zriaďovateľ Školského klubu pri Reformovanej základnej škole
cirkevnej Dolný Štál - Református Egyházi Alapiskola – Alistál.
ďalej len škola a školské zariadenie
Centrá voľného času mimo obce – na deti s trvalým pobytom v obci Dolný Štál vo veku od 5
do 15 rokov
1)

2. Výška príspevku
Výška normatívneho príspevku je vypočítaná ako súčin normatívu určeného pre školu alebo
školské zariadenie v prílohe č. 1 tohto VZN a počtu žiakov určených podľa článku 3. tohto VZN.
3. Spôsob výpočtu a poskytnutia príspevku
1)
Normatívom sa rozumie príspevok, ktorým obec prispieva škole a školskému zariadeniu na
financovanie miezd a prevádzky na jedného žiaka v školskom zariadení a na jedno vydané jedlo pre
žiaka.
2)
Obec poskytuje škole a školskému zariadeniu normatívny príspevok v mesačných splátkach
do 25. dňa v mesiaci, minimálne vo výške 1/12– ny 90% ročného príspevku
3)
Výška príspevku pre účely zostavenia rozpočtu pre školy a školské zariadenie na kalendárny
rok 2013 sa vypočíta podľa počtu detí v bežnom školskom roku podľa stavu k 15. septembru 2012.
4)
Normatívny príspevok pre školy a školské zariadenia sa upraví na rok 2013 v priebehu roku
podľa počtu detí v bežnom školskom roku, ktorý sa vypočíta ako súčet:
2/3 detí určených k 15. septembru 2012 a 1/3 detí k 15. septembru 2013.
5)
Pri určovaní normatívu pre ZUŠ bolo zohľadnené individuálne a skupinové vyučovanie, počet
detí sa počíta ako fyzický počet.
6)
Dieťa v materskej škole, ktorá nedovŕši vek 3 roky do decembra príslušného roka sa počíta
s koeficientom 2.
7)
Prijímateľ príspevku je oprávnený použiť príspevok len na úhradu osobných a prevádzkových
nákladov a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.
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8)
V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je
prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného
kalendárneho roku.
9)
So súhlasom zriaďovateľa je možný presun z prostriedkov určených mzdovým normatívom
na prevádzku a opačne.
10)
So súhlasom zriaďovateľa školských zariadení je možný presun z prostriedkov určených na
bežné výdavky (mzdovým normatívom alebo normatívom na prevádzku) na financovanie kapitálových
výdavkov.
11)
Presun prostriedkov sa schvaľuje v súlade s § 6 ods. 1) a) v zmysle Zásad hospodárenia
s finančným prostriedkami obce Dolný Štál.
4. Záverečné ustanovenia
Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského
zariadenia so sídlom na území neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú
príslušné právne predpisy .
Návrh VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce dňa 11.3.2013. VZN nadobúda účinnosť 15. dňom
od jeho schválenia Obecným zastupiteľstvom v Dolnom Štále.
Schválené: Uzn. OZ, 42/3/2013 zo dňa 26.3.2013

...............................................................
Éva Csóka
starostka obce Dolný Štál
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Príloha 1
Dotácia na rok 2013 na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na území obce

Kategória škôl a školských
zariadení

Dotácia na mzdy
a prevádzku na žiaka
v eurách

ZUŠ individuálne

779,35

ZUŠ skupinové

479,60

Materská škola

1858,45

Školský klub detí ZŠ s VJM
Mateja Korvína

359,70

Školský klub detí RZCŠ na žiaka

317,73

Školská jedáleň na stravníka ZŠ

166

Školská jedáleň na stravníka MŠ
Centrá voľného času mimo obce
– deti trvalým pobytom
v Dolnom Štále

182,50

62

