Všeobecne záväzné nariadenie

OBEC HÁJSKE

Číslo: VZN – 1/2020

Výtlačok číslo:

1

Obec Hájske v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
právnych predpisov, § 6 ods. 12 písm. c) 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 a nariadenia Vlády
SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
Vydáva
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2020
o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Hájske
§1
Predmet úpravy
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje:
a) podrobnosti financovania materských škôl a školských zariadení,
b) lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude obec Hájske financovať materské školy
a školské zariadenia okrem údajov podľa osobitného predpisu1,
c) výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území obce Hájske, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva
školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej
republiky2,
d) deň v mesiaci, do ktorého obec Hájske poskytne finančné prostriedky.
§2
Príjemca finančných prostriedkov
1. Príjemcom finančných prostriedkov podľa tohto nariadenia sú:
a) Základná škola s materskou školou Hájske za svoje školské zariadenia:
- školský klub detí pri ZŠ s MŠ,
- zariadenie školského stravovania a výdajne stravy pri ZŠ s MŠ,
- centrum voľného času pri ZŠ s MŠ

_________________________________________________________________________
1§
2§

7a zákona č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
15 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších zmien a doplnkov

§3
Podrobnosti financovania materských škôl a školských zariadení
1. Finančné prostriedky sú účelovo poskytnuté na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, na žiaka
školského klubu detí a na žiaka zariadenia školského stravovania. Pri použití finančných prostriedkov
sa musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť ich použitia.
2. Obec Hájske financuje materské školy a školské zariadenia v súlade s § 2 ods. 1 písm. c) nariadenia
Vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve (ďalej len
„nariadenie Vlády SR“), podľa počtu žiakov (detí) škôl a školských zariadení zisteného zberom údajov
podľa osobitného predpisu3 a prepočítaného príslušným koeficientom uvedeným v prílohe č. 3
nariadenia Vlády SR, pri zohľadnení skutočných potrieb a návrhu rozpočtu príjemcov finančných
prostriedkov.
§4
Lehota na predloženie údajov, podľa ktorých bude obec Hájske financovať
materské školy a školské zariadenia
Lehota na predloženie údajov, podľa ktorých bude obec Hájske financovať materské školy a školské
zariadenia sa určuje na deň 15. novembra kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku,
v ktorom sa finančné prostriedky poskytnú.
§5
Výška finančných prostriedkov
1. Výška finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok určených na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, v zariadení školského
stravovania na žiaka školy, je určená v prílohe č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia.
2. V prípade, že poskytnuté finančné prostriedky nebudú vyčerpané do 31.12. príslušného
kalendárneho roka, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť finančných prostriedkov vrátiť späť
na účet obce do 31.12. príslušného kalendárneho roka.
§6
Termín a spôsob poskytovania finančných prostriedkov
1. Obec poskytne príjemcovi podľa § 2 tohto všeobecne záväzného nariadenia finančné prostriedky
mesačne (vo výške jednej dvanástiny z finančných prostriedkov určených na príslušný kalendárny rok)
do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
2. Príjemca finančných prostriedkov podľa § 2 tohto všeobecne záväzného nariadenia je povinný
zúčtovať poskytnuté finančné prostriedky obci Hájske do 30 dní odo dňa ukončenia príslušného
kalendárneho roka. Príjemca dotácie je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných (mzdy)
a prevádzkových nákladov a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej
použitia.
§7
Kontrolná činnosť

1. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s pridelenými finančnými prostriedkami podľa tohto VZN
vykonávajú poverení zamestnanci obecného úradu, hlavný kontrolór obce a ostatné oprávnené orgány.
2. V prípade porušenia pravidiel a účelu použitia dotácie je príjemca dotácie povinný vrátiť plnú výšku
neoprávnene použitej dotácie.

§7
Záverečné ustanovenia
1. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych
kompetencií na úseku školstva, neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú
príslušné právne predpisy.
2. Obecné zastupiteľstvo obce Hájske sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo dňa
uznesením č.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie v plnom rozsahu nahrádza všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území obce Hájske.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom odo dňa zverejnenia na úradnej
tabuli obecného úradu
V Hájskom, dňa 14.02.2020
Jaroslav Bennár
starosta obce

Zverejnené na úradnej tabuli dňa: 09.01.2020

Príloha č. 1
Výška finančných prostriedkov na rok 2020 určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy
a žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hájske.
Školské zariadenie

Počet žiakov
k 15.septembru
2019

Celková výška
fin. prostriedkov
Na rok 2020

MŠ pri ZŠ s MŠ

32

83 236,608

Výška finančných
prostriedkov
na 1 dieťa na rok
2020
873,6

ŠKD pri ZŠ s MŠ

13

7 431,84

78

Zariadenie školského
stravovania
Centrum voľného času

106

18 179,424

190,8

138

13 148,64

138

Spolu: 121 996,512 EUR

Dôvodová správa k návrhu
VZN č. 1/2020 určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Hájske .
Obec je povinná podľa § 6 odsek 12 písmeno c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákona
č. 596/2013 Z. z.“) určiť všeobecne záväzným nariadením výšku dotácie na prevádzku a mzdy
na kalendárny rok na dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia a v zariadeniach školského
stravovania na potencionálneho stravníka - žiaka základnej školy.
Na výpočet očakávanej ročnej sumy pripadajúcej na jedného prepočítaného žiaka (na výpočet
jednotkového koeficientu ) sú potrebné východiskové štatistické ukazovatele a rozpočtové podiely
obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb, ktoré zverejní Ministerstvo financií po prijatí štátneho
rozpočtu, kde každé dieťa sa násobí určitým koeficientom podľa toho, akú školu, školské zariadenie
navštevuje.
Výpočet jednotkového koeficientu:
(0,40 x výnos dane z príjmov FO SR : prepočítaný počet žiakov k 15.9.2019 )
0,4 x 2 255 100 000 / 9 466 459,3 = 95,28 € na rok na 1 prepočítaného žiaka
Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2020 nájdete
tu: http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=3507
Konkrétne údaje pre SR sú nasledovné:
výnos dane z príjmov FO: 2 255 100 000,00 eur
prepočítaný počet žiakov: 9 466 459,3
časť určená na školstvo: 40% z podielových daní
Výška jednotkového koeficientu v SR pre rok 2020 je 95,28 EUR.
Hodnoty koeficientov podľa NV SR č. 415/2012 Z. z. (k NV SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní
výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.
Subjekt
Dieťa materskej školy
Na činnosť ŠKD podľa počtu žiakov ZŠ
Potenciálny stravník - žiak ZŠ
Centrum voľného času

Koeficient
27,3
6
1,8
1,1

počet
32
13
106
138

