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Všeobecne záväzné nariadenie Obce SOĽ č. 24/2016
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školského
zariadenia a žiaka CVČ na rok 2017
Obecné zastupiteľstvo v Soli podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 6 ods.12 písm. d) a g) zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení
Článok 1
Základné ustanovenia
1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť výšku a spôsob použitia
dotácie na
a) prevádzku a mzdy materskej školy a školských zariadení (školský klub detí,
zariadenie školského stravovania pre žiakov základnej školy) zriadených na území
obce Soľ, ktorých zriaďovateľom je obec, a ktoré sú na základe rozhodnutia
Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej
republiky
b) záujmové vzdelávanie detí v centrách voľného času (ďalej len "CVČ"), ktoré
navštevujú žiaci s trvalým pobytom na území obce Soľ vo veku od 5 do 15 rokov.
Článok 2
Vymedzenie pojmov
1) Dotácia na mzdy je určená na bežné výdavky a zahŕňa výdavky na tarifný plat
a príplatky vyplácané pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy
a školských zariadení za podmienok a v rozsahu stanovenom osobitným predpisom
1); výdavky na poistné hradené zamestnávateľom za pedagogických
a nepedagogických zamestnancov školy alebo školského zariadenia;
2) Dotácia na prevádzku je určená na bežné výdavky škôl a školských zariadení
špecifikovaných v článku 1 tohto nariadenia a zahŕňa výdavky za tovary a služby
definované Ministerstvom financií SR v rozpočtovej klasifikácii v kategórii 630 –
tovary a služby ( cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné,
rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a služby) a v kategórii 642 – transfery
jednotlivcom (odstupné, odchodné, nemocenské dávky, členské príspevky);
3) Prijímateľom dotácie pre školy a školské zariadenia špecifikované v článku 1 tohto
nariadenia je škola a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Soľ
a CVČ, ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom na území obce Soľ.
Článok 3
Výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského
zariadenia v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Soľ a záujmové vzdelávanie detí v CVČ
1) Objem finančných prostriedkov v rozpočte Obce Soľ na rok 2017 sa na školy
a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce rozpisuje podľa počtu detí
a žiakov k 1.1.2017, ktoré sú prijaté do škôl a školských zariadení na základe
právoplatného rozhodnutia príslušnej školy a školského zariadenia. Individuálne
začlenenie detí v materskej škole a detí v špeciálnych triedach materskej školy sa
násobia koeficientom 2,5.
___________________________________________________________________________
1) Napríklad Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov, Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2) Finančné prostriedky pre školskú jedáleň pri základnej škole sa rozpisujú podľa
predpokladaného počtu žiakov v základnej škole.
3) Finančné prostriedky pre školskú jedáleň pri materskej škole sú zahrnuté v dotácii
na prevádzku a mzdy pre materské školy.
4) Ročná výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školského
zariadenia a vydané jedlo pre žiaka základnej školy a žiaka v CVČ je nasledovná:
Dieťa, žiak podľa kategórie školy,
školského zariadenia
Dieťa materskej školy v zmysle bodu 1
Žiak školského klubu detí
Žiak základnej školy, potencionálny stravník
v zmysle bodu 2
Žiak v CVČ

Výška dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa, žiaka na rok 2017 v €
1 727
502
160
15

5) Na deti a žiakov v hmotnej núdzi sa poukazuje suma vo výške mesačného poplatku
stanoveného Všeobecne záväzným nariadením Obce Soľ o určení výšky príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.
6) Dotácie sú poskytované spravidla mesačne vo výške 1/12 stanoveného rozpisu.
7) Rozpis finančných prostriedkov sa prehodnotí podľa stavu detí a žiakov škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce k 15.9.2017.
Článok 4
Použitie dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského
zariadenia v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Soľ
1) Objem mzdových prostriedkov na odmeny zamestnancov v rozpočte škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce nesmie prekročiť 6 % súčtu tarifných
miezd všetkých zamestnancov škôl a školských zariadení.
2) Objem prostriedkov na nepredvídané skutočnosti v rozpočte Obce Soľ je stanovený
maximálne 3 % celkovej sumy rozpočtu na originálne kompetencie. Musí byť
rozpísaný do 31.12.2017. Je určený na úhradu oprávnených výdavkov, ktoré nebolo
možné predvídať v rozpise rozpočtu na rok 2017 (energie, odchodné, náklady
na zriadenie nových tried v priebehu kalendárneho roka).
3) Dotácie na odchodné a odstupné vyplácané podľa osobitných predpisov budú
poskytované maximálne vo výške dohodnutej v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
1) Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené uznesením
zastupiteľstva v Soli č. 176/2016 zo dňa 15.12.2016.
2) Všeobecné záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť od 01.01.2017.
3) Ruší sa platnosť VZN č. 18/2015 zo dňa 14.12.2015.

Ing. Jozef Berta
starosta obce

Obecného

Dôvodová správa
Novelizáciou 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 sa s účinnosťou
od 1. januára 2010 mení doterajší postup obce pri poskytovaní dotácií na prevádzku
a mzdy pre školy a školské zariadenia.
Podľa § 6 ods. 12 písm. d) a g) citovaného zákona je obec povinná určiť výšku
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na príslušný
kalendárny rok všeobecne záväzným nariadením.
Dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení sú poskytované z výnosu dane
z príjmov, ktorý je obci prideľovaný zo štátneho rozpočtu podľa osobitných predpisov.
Navrhovaná výška dotácie je vypočítaná z očakávanej výšky výnosu dane z príjmov
na rok 2017.
Podľa vývoja výnosu dane z príjmov prideľovaného pre územnú samosprávu v roku 2017
bude možné všeobecne záväzné nariadenie novelizovať priebežne, a to buď zvýšením
dotácií resp. ich znížením (v prípade nepriaznivého vývoja).

