VZN o financovaní škôl č.2/2016
Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Dolný Štál č. 2 /2016
o financovaní škôl v roku 2016

Sp. zn.:
Schválené dňa: 18.05.2016
Právoplatné od: 03.07.2016
Končenie platnosti:

Číslo uznesenia:
Účinné od 1.1.2016

32/3/2016/a

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. 2/2016
1. príjemcovia dotácie
1)
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 2016 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
(CVČ mimo územia obce nie sú predmetom VZN - dotácia sa poskytuje na základe rozhodnutia OZ a uzavretej
dohody)

2. Výška príspevku
1.) 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.
2.) Výšku ročnej dotácie na žiaka môže obec upravovať v priebehu kalendárneho roka
v závislosti od objemu finančných zdrojov rozpočtu obce. Výšku dotácie na žiaka možno
zmeniť s doplnkom k VZN.
3.) Obec môže okrem finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku určených prílohou č. 1.
tohto VZN poskytnúť školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
ďalšie finančné prostriedky na bežnú prevádzku a mzdy.
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4.) Dotácie nad rámec VZN môže obec poskytnúť na základe písomnej žiadosti školy alebo
školského zariadenia podanej po oznámení výšky dotácie na daný rok.
5.) Žiadosť musí obsahovať účel a dostatočné odôvodnenie (napr. zmena personálneho
obsadenia pracovníkom vyššej platovej triedy, predĺženie prevádzky, zvýšenie energetickej
náročnosti na prevádzku, havarijná situácia, skvalitnenie vyučovacieho procesu, nákup
učebných pomôcok).
6.) Žiadosti sa podávajú na bežný rozpočtový rok na obecný úrad písomne, najneskoršie do
30.9. rozpočtového roka, ktorého sa týkajú.
7.) Rekonštrukciu a modernizáciu budovy rieši zriaďovateľ priamo z vlastného rozpočtu mimo
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku. Potrebu rekonštrukcie a modernizácie nahlási
správca budovy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce rok vopred do konca mesiaca október na
Ďalší rozpočtový rok písomne do podateľne obecného úradu.
8.) Obec poskytuje nad rámec dotácie na mzdy a prevádzku finančné prostriedky na správu
budov školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
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 na mzdy
a prevádzku 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 2016 sa vypočíta podľa počtu detí v bežnom školskom roku podľa stavu k 15.
septembru 2015.
4)
Normatívny príspevok pre školy a školské zariadenia sa upraví na rok 2016 v priebehu
roku podľa počtu detí v bežnom školskom roku, ktorý sa vypočíta ako súčet:
2/3 detí
určených k 15. septembru 2015 a 1/3 detí k 15. septembru 2016 nahlásené v rámci
štatistického zisťovania podľa §7 a zákona 597/2003 v platnom znení
5)
Školy a školské zariadenia odovzdávajú výkaz v rámci zisťovania Obce o počte detí
účelom prepočítania normatívneho príspevku na Obecný úrad v Dolnom Štále najneskoršie do
15. októbra. Do výkazu sa uvádzajú len deti podľa vyššie uvedeného bodu 4), ktoré súčasne
majú do 15. októbra uhradené školné minimálne za dva mesiace.
6) Pri určovaní normatívu pre školské zariadenia sa zohľadňuje počet detí prepočítaný podľa
koeficientov určených pre jednotlivé druhy školských zariadení (Nar.Vlády SR 415/2012)
7) Príspevok na správu budov sa určuje podľa počtu detí v školskom zariadení určených zo
štatistických údajov v roku 2015. Príspevok je konečný a neprepočíta sa podľa počtu detí k 15.
sept. 2016.
8) Príspevok na správu budov sa vypláca na základe žiadosti správcu školskej budovy a to na
konkrétne nevyhnutné opravy na udržanie stavu budovy. Príspevok na správu školskej budovy
možno vyplatiť podľa nutnosti aj v jednej čiastke do výške určenej na rok 2015.

Strana 2/ 4

VZN o financovaní škôl č.2/2016
9) Prijímateľ príspevku je oprávnený použiť príspevok len na úhradu osobných
a prevádzkových nákladov, resp. na správu budov a pri jej použití musí zabezpečiť
hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.
10) 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.
11) So súhlasom zriaďovateľa je možný presun z prostriedkov určených
normatívom na prevádzku a opačne.

mzdovým

12) So súhlasom zriaďovateľa školských zariadení je možný presun z prostriedkov určených
na bežné výdavky (mzdovým normatívom alebo normatívom na prevádzku) na financovanie
kapitálových výdavkov.
13) Presun prostriedkov sa schvaľuje v súlade s § 6 ods. 1) a) v zmysle Zásad hospodárenia
s finančným prostriedkami obce Dolný Štál.

4. Záverečné ustanovenia
1) 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 .
3) Návrh VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce min. 15 dní pred schválením, dňa
22.2.2016. VZN bolo schválené dňa 18.5.2016, č. uzn. OZ 32/3/2016/a, vyhlásené dňa
19.6.2016. VZN nadobúda právoplatnosť15. dňom od jeho vyhlásenia.
V Dolnom Štále, dňa 19.6.2016

.................................................................
Tomáš Horváth
starosta obce Dolný Štál
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Príloha č. 1
Dotácia na rok 2016 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

751

ZUŠ skupinové

450

Materská škola

1856,40

Školský klub detí ZŠ s VJM
Mateja Korvína

160

Školský klub detí RZCŠ na žiaka

160

Školská jedáleň - na
potencionálneho stravníka ZŠ

120,6

Školská jedáleň na
potencionálneho stravníka MŠ

130,5

Príspevok na správu
školských budov ŠZ
v zriaď. pôs. obce

7,5

15
7,5
x

7,5
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