VZN č. 2/2016 obce Ivanovce
s Obec Ivanovce vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2 a ods. 12 písm.
d) 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, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov 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

Všeobecne záväzného nariadenia Obce Ivanovce č. 2/2016
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy so sídlom na území obce
IVANOVCE

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Ivanovciach dňa 06.12.2016, uznesením č. 74 /2016.

VZN č. 2/2016 obce Ivanovce
Čl. 1
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy so sídlom na území obce Ivanovce, ktorá je na základe rozhodnutia Ministerstva
školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
Týmto nariadením sa určuje:
-

výška mesačnej dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
výška mesačnej dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského klubu detí
výška mesačnej dotácie na prevádzku a mzdy na stravovanie žiaka základnej školy
výška mesačnej dotácie na financovanie nákladov spojených so správou školských objektov
podľa počtu detí materskej školy a základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
Čl. 2
Príjemca dotácie

Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je Základná škola s materskou školou Ivanovce
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
Čl. 3
Výška a účel dotácie
Celková výška dotácie je vypočítaná na jednotlivé zariadenia a vynásobená jednotkovým
koeficientom, ktorý je vypočítaný ako podiel z celkovej výšky podielových daní pre obec za rok 2017
a celkového prepočítaného počtu žiakov na r. 2017, vynásobená koeficientom 0,4, ktorý bol schválený
Nariadením vlády SR č. 415 z 28. novembra 2012.

(1 573 799 000 : 8 854 226,30) x 0,4 = 71,09 (jednotkový koeficient)

Objem finančných prostriedkov pre činnosť:
Pri výpočte dotácie na jednotlivé zariadenia sa do súčinu uvádza vypočítaný jednotkový koeficient
(71,09), koeficient z prílohy č. 3 nariadenia vlády SR č 668/2004 Z.z. a počet detí.
A) Materskej školy (MŠ)
MŠ navštevuje 36 detí
71,09 x 27,3 x 36 = 69 867,25 €
B) Školského klubu detí (ŠKD)
- školský klub Základnej školy s materskou školou v Ivanovciach navštevuje len 7 detí. Pri výpočte sa
základný koeficient 1,6 navyšuje o 4.
ŠKD navštevuje 7 detí
71,09 x(1,6 + 4) x 7 = 2 786,72€
C) Zariadenia školského stravovania – stravovanie žiakov základnej školy (ZŠS)
V ZŠ sa stravuje 11 potenciálnych stravníkov.
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71,09 x 1,8 x 11 = 1 407,58 €

D) Dotácia na správu školských objektov podľa počtu detí materskej školy a základnej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Základnú školu spolu s materskou školou navštevuje 47 detí
71,09x 1,5 x 47 = 5 011,85 €
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.
Čl. 4
Termín a spôsob financovania
1. Riaditeľ materskej školy (Mš) môže prijať do Mš dieťa v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a § 5 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) Podrobnosti financovania
Obec financuje náklady na deti MŠ podľa počtu detí prijatých do MŠ podľa stavu k 15. septembru
predchádzajúceho kalendárneho roka
B) Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
- výška finančných prostriedkov na 1 dieťa MŠ je 1940,75 € / ročne
C) Deň v mesiaci, v ktorom územná samospráva poskytne finančné prostriedky
Obec poskytne finančné prostriedky MŠ zriadenej obcou najneskôr 28. deň v mesiaci.

2. Riaditeľ školského klubu detí (ŠKD) alebo riaditeľ školy, ktorej je súčasťou môže prijať do
ŠKD dieťa v súlade § 5 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) Podrobnosti financovania
Obec financuje náklady na deti ŠKD podľa počtu detí prijatých do ŠKD podľa stavu k 15. septembru
predchádzajúceho kalendárneho roka zo základných škôl zriadených na území obce Ivanovce
B) Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
- výška finančných prostriedkov na 1 dieťa ŠKD je 398,10 € / ročne
C) Deň v mesiaci, v ktorom územná samospráva poskytne finančné prostriedky
Obec poskytne finančné prostriedky ŠKD zriadenej obcou najneskôr 28. deň v mesiaci.

3. Riaditeľ zariadenia školského stravovania (ZŠS) alebo riaditeľ školy, ktorej je súčasťou môže
prijať do ZŠS dieťa v súlade § 5 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) Podrobnosti financovania
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Obec financuje náklady na stravovanie žiakov základnej školy podľa počtu detí stravujúcich sa v ZŠS
podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka
B) Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
- výška finančných prostriedkov na 1 dieťa ZŠS je 127,96 € / ročne
C) Deň v mesiaci, v ktorom územná samospráva poskytne finančné prostriedky
Obec poskytne finančné prostriedky ZŠS zriadeného obcou najneskôr 28. deň v mesiaci.
4. Riaditeľ správy školských objektov môže prijať do ZŠS dieťa v súlade § 5 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) Podrobnosti financovania
Obec financuje náklady spojené so správou školských objektov podľa počtu detí materskej školy
a základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho
kalendárneho roka
- výška finančných prostriedkov na 1 dieťa je 106,63 €/ ročne
- výška finančných prostriedkov na správu školských objektov podľa počtu detí materskej školy
a základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
B) Deň v mesiaci, v ktorom územná samospráva poskytne finančné prostriedky
Obec poskytne finančné prostriedky ZŠS zriadeného obcou najneskôr 28. deň v mesiaci.

Čl. 5
Záverečné ustanovenia
1) Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy, dieťa ŠKD, stravovanie žiaka v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce so
sídlom na území obce Ivanovce neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením sa
vzťahujú príslušné právne predpisy.
2) VZN č. 2/2016 bolo schválené obecným zastupiteľstvom Ivanovce uznesením č. 74/2016 zo
dňa 06.12.2016 a týmto sa ruší predchádzajúce platné VZN č. 3/2015.
V Ivanovciach dňa 06.12.2016

Vyvesené dňa: 21.11. 2016
Zvesené dňa: 06.12.2016

.

Bc. Mária Hládeková
starostka obce

