Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ivanovce konaného
dňa 12. decembra 2017 o 17:00 hodine v zasadačke Obecného úradu
v Ivanovciach
Prítomní: starostka obce
poslanci

- Bc. Mária Hládeková
- podľa prezenčnej listiny

Zapisovateľka: Dagmar Fabianová
Overovatelia : Vladimír Breznický
Miroslav Kudla
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2018
4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2018-2020
5. Dodatok č.1 k VZN obce Ivanovce č.5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6. VZN obce Ivanovce č.5/2017 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni, o mieste a čase zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
7. VZN obce Ivanovce č.4/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ so
sídlom na území obce Ivanovce
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok roku 2018
9. Rôzne
10. Záver
1. Pani starostka obce privítala všetkých poslancov OZ na riadnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva a skonštatovala, že je prítomných všetkých 7 poslancov, teda OZ je plne
uznášania schopné.
2. Pani starostka previedla kontrolu uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 31.10.2017 konštatovala , že všetky uznesenia boli splnené. Poslanci OZ uvedenú
informáciu berú na vedomie uznesením č. 61/2017/OZ.
3. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2018. Zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez
programovej štruktúry na základe § 4 odst.5 novely zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu obce na rok 2018.
Podrobne poslancom OZ vysvetlila položky v časti rozpočtu príjmy, ako aj v časti rozpočtu
výdavky. Zároveň pani starostka uviedla, že návrh rozpočtu na rok 2018 je zostavený ako
prebytkový. Prebytok je naplánované použiť na rozvojové projekty, prípadne na iné
nevyhnutné výdavky, ktoré sa vyskytnú v roku 2018.Nové investičné akcie sa môžu realizovať
po ukončení rozostavaných investičných akcií.. Pri financovaní výdavkov z verejných
prostriedkov je potrebné postupovať podľa platnej právnej legislatívy a v súlade s platnou
rozpočtovou klasifikáciou. Návrh rozpočtu ako aj stanovisko hlavnej kontrolórky obce bol

zverejnený na internetovej stránke obce www.ivanovce.sk ako aj na úradnej tabuli obce. Na
základe stanoviska hlavnej kontrolórky obce po prerokovaní poslancami OZ s počtom hlasov 7
predložený návrh rozpočtu na rok 2018 schvaľuje OZ bez výhrad a pripomienok a návrh na
roky 2019-2020 berú na vedomie uznesením č.62/2017/OZ. Schválený rozpočet na rok 2018
ako aj návrh na roky 2019-2020 tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice.
ZA: 7 ( Ing. Vladimír Bulko, Vladimír Breznický, Vladimír Čaňo, Miroslav Kudla, ,
Kuchta, Elena Ondrejičková , Dušan Vojt)
PROTI : 0
ZDRŽALI SA :0
NEHLASOVALI: 0
Príloha č. 1

4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2018-2020.
Hlavná kontrolórka obce Ivanovce predložila stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2018. Vo
svojom stanovisku konštatuje, že prebytok je naplánované použiť na rozvojové projekty,
prípadne na iné nevyhnutné výdavky, ktoré sa vyskytnú v priebehu roku 2018. Nové
investičné akcie sa môžu realizovať po ukončení rozostavaných investičných akcií.. Pri
financovaní výdavkov z verejných prostriedkov sa musí podľa platnej právnej legislatívy
a v súlade s platnou rozpočtovou klasifikáciou. Návrh rozpočtu spĺňa všetky požiadavky
v rámci štruktúry – členenie rozpočtu je v súlade s platnými predpismi. Stanovisko hlavnej

kontrolórky obce bol zverejnený na internetovej stránke obce www.ivanovce.sk ako aj na
úradnej tabuli obce. Bolo preverené dodržanie novely zákona o rozpočtových pravidlách č.
583/2004 Z.z. platné od 1.1. 2018 – po vylúčení z celkového objemu príjmov r.2017 o dotácie
ŠR, bude výška splátok úverov plnená na 48% čo je v rámci limitu zákonom daného. Poslanci
OZ stanovisko hlavnej kontrolórky obce berie na vedomie uznesením č. 63/2017/OZ.Príloha
č.2 zápisnice.
ZA: 7 ( Ing. Vladimír Bulko, Vladimír Breznický, Vladimír Čaňo, Miroslav Kudla, ,
Kuchta, Elena Ondrejičková , Dušan Vojt)
PROTI : 0
ZDRŽALI SA :0
NEHLASOVALI: 0
Príloha č. 2
Hlavný kontrolór Obce IVANOVCE

Stanovisko k návrhu rozpočtu
na rok 2018– 2020
V zmysle § 18 zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

predkladám
odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2018 - 2020 Obce IVANOVCE.
Odborné stanovisko som spracovala na základe predloženého Návrhu rozpočtu na rok 2018 Obce Ivanovce.
Návrh bol zverejnený dňa 20.11.2017 do 12.12.2017 na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce
www.ivanovce.sk.
Návrh rozpočtu na rok 2018 Obce Ivanovce bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. Návrh rozpočtu na rok 2018 zohľadňuje aj ustanovenia
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p.. a ostatné súvisiace právne normy ako
zákon o finančnej zodpovednosti.

-

Hlavný kontrolór v stanovisku hodnotí:
náležitosti Návrhu rozpočtu na rok 2018 – dodržanie členenia rozpočtu

NÁLEŽITOSTI NÁVRHU ROZPOĆTU NA ROK 2018
Údaje o tvorbe rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle opatrenia MF SR č. MF010175/2004 – 42 v znení ďalších zmien a úprav. ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej
samosprávy.
Návrh rozpočtu na rok 2018 vykazuje:
(€)
Hospodárenie - prebytok
Rozpočet je prebytkový

PRÍJMY CELKOM
VÝDAVKY CELKOM
Hospodárenie – prebytok
Bežný rozpočet

6231

512 668
506 437
+ 6 231

Návrh rozpočtu
bežné príjmy
bežné výdavky
Hospodárenie – prebytok

512 668
397 275
+115 393

Kapitálový rozpočet:
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Hospodárenie – schodok

Návrh rozpočtu
0
31 300
-31 300

Finančné operácie:

Návrh rozpočtu
príjmové fin. operácie
výdavkové fin. operácia
Hospodárenie – schodok

0
77 862
-77862

Návrh rozpočtu príjmov :

512 668 €

100 Daňové príjmy
200 Nedaňové príjmy

306 872 €
126 563 €

200 Príjmy Základnej školy
23 300 €
sa rozpočtuje, v súlade s § 23 zákona 523/2004 Z. z.,
ide o platby od fyzických osôb od rodičov na nákup potravín školského stravovania a tiež za platby na
prevádzku školskej jedálne, klubu detí a materskej škole v súlade s prijatým VZN č. 4/2017.

300 Granty a transfery
310 Tuzemské bežné granty a transfery
Z toho – dotácia školstvo
53 000 €
453 Finančné operácie – príjmové
Návrh rozpočtu výdavkov:

55 933 €
55 933 €

0€
506 437 €

600 Bežné výdavky
397275 €
Pre funkčné členenie oddielov 1,3,4,5,6,8,9,10
V tom 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou
výpomocou a finančným prenájmom
27 920 €
700 Kapitálové výdavky
31 300 €
710 Obstarávanie kapitálových aktív
31 300 €
- 04 – ekonomická oblasť - doprava
21 300 €
- 06 – bývanie a občian. Vybavenosť – VO,
5 000 €
- 08 – rekr., kultúra a nábož. – rek. a moder. DS
5 000 €
Finančné operácie:

77 862 €

1. PRÍJMOVÉ OPERÁCIE
0€
400 Príjm y z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
410 Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)

2. VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE
77 862 €
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
810 Úvery, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie
820 Splácanie istín
77 862 €
NÁVRH ROZOĆTU OBCE IVANOVCE NA ROK 2018 JE ZOSTAVENÝ AKO
PREBYTKOVÝ
Prebytok 6 231 € je plánový použiť na rozvojové projekty, prípadne na iné nevyhnutné výdavky, ktoré sa
vyskytnú v priebehu roka 2018.
Nové investičné akcie sa môžu realizovať po ukončení rozostavaných investičných akcií.
Pri financovaní výdavkov z verejných prostriedkov sa musia postupovať podľa platnej legislatívy a v súlade
s platnou rozpočtovou klasifikáciou.
Návrh rozpočtu spĺňa všetky požiadavky v rámci štruktúry – členenie rozpočtu je v súlade s platnými
predpismi.
Bolo preverené dodržanie novely zákona o rozpočtových pravidlách č. 583/2004 Z. z. platné od 1.1.2018 – po
vylúčení z celkového objemu príjmov r. 2017 o dotácie ŠR, bude výška splátok úverov plnená na 48 %, čo je
v rámci limitu zákonom daného.

ZÁVER

Obecnému zastupiteľstvu obce IVANOVCE odporúčam predložený návrh
rozpočtu na rok 2018 schváliť a návrh na roky 2019 a 2020 vziať na vedomie.
V Ivanovciach 19.11.2017.

Eva Drhová
hlavná kontrolórka, v.r.

5. Dodatok č.1 k VZN obce Ivanovce č.5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Pani starostka predložila prítomným poslancom na schválenie návrh dodatku č.1 k VZN
č.5/2015, ktorý poslancom podrobne prečítala a vysvetlila a konštatovala, že z dôvodu
neustále sa zvyšujúcich nákladov na vývoz , manipuláciu a uloženie komunálneho odpadu, je
potrebné zvýšenie sadzby poplatku za komunálny odpad. Náklady na likvidáciu odpadu za rok
2017 činia 24 785,24 € a príjem predstavuje sumu 19.212,-€ . Rozdiel činí 5.572,64 € . Táto
problematika bola s poslancami OZ prediskutovaná na pracovnom zasadnutí OZ a zároveň
poslanci OZ navrhujú zvýšenie sadzby za vývoz komunálneho odpadu na 0,063 ,-€ na
kalendárny deň. Ročný poplatok na 1 osobu sa takto zvýši o 1,82,-€ t.j.na 22,99,-€ na rok na
1 osobu. Takouto úpravou poplatku sa čiastočne znížia výdavky za vývoz komunálneho
odpadu. Zvyšujú sa sadzby daní z nehnuteľností v časti miestne dane : daň z pozemkov,
v časti daň zo stavieb , príplatok za podlažie .Všetky zmeny platné od 01.01.2018 sú uvedené
v dodatku č.1 k VZN č.05/2015, ktoré je prílohou tejto zápisnice. Obecné zastupiteľstvo
v počte 7 poslancov OZ schvaľuje návrh dodatku č.1 k VZN č. 5/2015 o dani z nehnuteľnosti,
o dani za psa a poplatku za tvorbu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na rok
2018 uznesením č. 64/2017/OZ. Dodatok tvorí prílohuč.3 tejto zápisnice.
ZA: 7 ( Ing. Vladimír Bulko, Vladimír Breznický, Vladimír Čaňo, Miroslav Kudla, ,
Kuchta, Elena Ondrejičková , Dušan Vojt)
PROTI : 0
ZDRŽALI SA :0
NEHLASOVALI: 0

Prílohy č. 3
Obec Ivanovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a ustanoveniami a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Ivanovce

Dodatok č. 1
k VZN obce Ivanovce č. 5/2015
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ivanovce sa mení
a dopĺňa takto:
V časti Miestne dane
v § 3, Daň z pozemkov sa mení ods. 1 a znie:
b) záhrady.........................................................................................................................0,40%
c) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné
hospodársky využívané vodné plochy.........................................................................1,40%
d) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy okrem stavebných pozemkov...............0,40%
e) stavebné pozemky........................................................................................................0,60%
v § 4, Daň zo stavieb sa mení ods. 4) a znie:
Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovná:
a) stavby na bývanie a drobné stavby ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2, ktoré majú
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu................................................................... 0,07 €/m2
b) stavby na pôdohospodársku produkciu , skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu ....................................................................................................... 0,07 €/m2
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu................................................................0,1 €/m2
d) samostatne stojace garáže..................................................................................... .0,15 €/m2
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na administratívu....1,6 €/m2
h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu
s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou........................................ 1 €/m2
i) ostatné stavby neuvedené v písm. a) až h) ............................................................. 0,5 €/m2
V § 4 bod. 5 podľa odseku 4 písm. a) a b) sa mení sadzba príplatku za podlažie , pri
viacpodlažných stavbách sa zvyšuje sadzba na 0,07 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy
za každé ďalšie nadzemné podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
V časti miestny poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady §12 odst. 5 sa mení
v nasledovnom znení:
„ Sadzba“ poplatku je 0,063 € za 1 osobu na kalendárny deň ( výpočet poplatku : koeficient
0,063 € x 365 ( 1 kalendárny rok) ꞊ 22,99,-€ ).

U právnických osôb a podnikateľov sa poplatok vypočíta podľa §79 ods.2 a odst. 3 zákona č.
582/2004, z ktorého základom je ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov. Pri výpočte
ukazovateľa produkcie obec stanovila hodnotu koeficientu vo výške „1“ .
Ostatné časti VZN č. 5/2015 o dani z nehnuteľností, dani za psa a o miestnom poplatku za
komunálne a drobné stavebné odpady zostávajú nezmenené, ruší sa dodatok č.1 k VZN č.5/2015
schválený dňa 06.12.2016.
Dodatok č.1 zverejnený dňa : 24.11.2017
Dodatok č.1 schválený dňa : 12.12.2017
Dodatok č.1 účinný dňa : 01.01.2018
Bc. Mária Hládeková
starostka obce

6. Návrh VZN obce Ivanovce č.5/2017 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni,
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
Pani starostka predložila prítomným návrh VZN č. 05/2017 o výške príspevku za pobyt
dieťaťa v MŠ, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej
jedálni, o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej
škole, ktoré poslancom podrobne vysvetlila a prečítala. Návrh VZN bol zverejnený na
internetovej stránke obce Ivanovce. Poslanci OZ schvaľujú VZN č. 05/2017 o výške príspevku
za pobyt dieťaťa v MŠ, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady
v školskej jedálni, o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole uznesením č. 65/2017/OZ . Návrh VZN tvorí prílohu tejto zápisnice č.4
ZA: 7 ( Ing. Vladimír Bulko, Vladimír Breznický, Vladimír Čaňo, Miroslav Kudla, ,
Kuchta, Elena Ondrejičková , Dušan Vojt)
PROTI : 0
ZDRŽALI SA :0
NEHLASOVALI: 0
Príloha č. 4

Všeobecnom záväznom nariadení č. 5/2017
 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej
škole,
 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Schválené uznesením OZ č.: 65/2017
Schválené dňa: 12. 12. 2017
Platné dňa: 01.01.2018
Účinné dňa: 27. 12. 2017
VZN zverejnené na web stránke: 13.12.2017
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli: 25.11.2017
Návrh VZN zvesený: 12.12.2017

Článok 1
Účel
1) Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje v súlade s platnou právnou
úpravou práva a povinnosti rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorý má dieťa
zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia
súdu (ďalej len zákonný zástupca) navštevujúce školu a školské zariadenie
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ivanovce v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) Obec Ivanovce je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou Ivanovce. Súčasťou
školy je i školský klub detí a školská jedáleň.

Článok 2
Predmet
Predmetom tohto VZN je:
1. Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v
Základnej škole s materskou školou v Ivanovciach
2. Určenie výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.
3. Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s činnosťou školského klubu.
4. Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej
jedálni.

Článok 3
Určenie miesta a času zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

1) Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď
dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Ďalšie podrobnosti o plnení
povinnej školskej dochádzky upravuje § 19 školského zákona.
2) Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má
trvalý pobyt (spádová škola), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú
školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej základnej škole so
súhlasom jej riaditeľa.
3) Školský obvod základnej školy zriadenej obcou určuje obec svojím všeobecne záväzným
nariadením v súlade s § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 596/ 2003 Z. z.. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 596/
2003).
4) Miesto a čas zápisu určuje obec podľa § 20 ods. 3 písm. a) školského zákona všeobecne
záväzným nariadením, a to tak, aby sa vykonal od 1. Apríla do 31. Apríla a miesto a čas
zápisu do materskej školy, aby sa vykonal od 30 apríla do 31. Mája.
5) Obec Ivanovce určuje pre základnú školu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti miesto
a čas zápisu nasledovne:


Zápis sa koná v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce v jednotnom
termíne v troch pracovných dňoch, ktoré nadväzujú na polročné prázdniny, a to
v čase od 14.00 hod. do 17.00 hod. V osobitných závažných prípadoch môže škola
dohodnúť so zákonným zástupcom žiaka náhradný termín zápisu .



Presný dátum a miesto konania zápisu v nadväznosti na zverejnenie termínu
polročných prázdnin oznámi riaditeľ školy najneskôr 14 dní pred začiatkom zápisu
na verejne prístupnom mieste v škole a na svojej internetovej stránke základnej školy
. Súčasťou oznamu je aj informácia pre zákonných zástupcov o tom, ktoré údaje
o žiakoch a o zákonných zástupcoch a ktoré doklady vyžaduje škola predložiť na
zápise.

Článok 4
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 15,00 €, poldenný sumou 10,00
€.
2) Príspevok sa neuhrádza za dieťa, :
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, (za predškoláka, teda
dieťa jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky sa považuje dieťa, ktoré do 31.
08. dosiahlo vek 5 rokov)
b) ak zákonný zástupca predloží zástupcovi riaditeľa pre materské školy doklad
o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 1

1

§ 28 ods. 7 zák. č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3) Príspevok na základe tohto VZN sa neuhrádza za dieťa :
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom,
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin,
c) prevádzka materskej školy bola prerušená zapríčinením zriaďovateľa.
V prípadoch podľa bodu 3 písm. a/ až c/ uhrádza zákonný zástupca pomernú časť
určeného príspevku na základe evidencie dochádzky dieťaťa do materskej školy, ak
jeho neúčasť bola vopred ospravedlnená.
4) Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne do 15. dňa v kalendárnom mesiaci
v hotovosti do pokladne Základnej školy s materskou školou v Ivanovciach, alebo
bezhotovostne na účet č. účtu : IBAN SK07 5600 0000 0006 5830 2005 vedený v Prima
banka, a.s., pobočka Trenčín, prípadne poštovou poukážkou na uvedený účet školy.
Článok 5
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosť školského klubu detí
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu prispieva mesačne
zákonný zástupca dieťaťa vo výške 5 €.
2) Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne do 15. dňa v kalendárnom mesiaci
v hotovosti do pokladne Základnej školy s materskou školou Ivanovce, bezhotovostne na
účet č. účtu : IBAN SK07 5600 0000 0006 5830 2005 vedený v Prima banka, a.s.,
pobočka Trenčín, prípadne poštovou poukážkou na uvedený účet školy.
Článok 6
Zníženie alebo odpustenie príspevku
1) Príspevok určený v článku 5 bod 1 tohto VZN je možné znížiť alebo odpustiť na základe
rozhodnutia zriaďovateľa na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa po
predložení dokladu o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
2) Žiadosť podľa bodu 1 tohto článku predkladá povinná osoba riaditeľovi školy.
3) Riaditeľ školy predkladá žiadosť bezodkladne, najneskôr do 3 dní odo dňa jej doručenia
zriaďovateľovi spolu so svojím vyjadrením.
4) O znížení alebo odpustení príspevku rozhoduje zriaďovateľ.
Článok 7
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady
v školskej jedálni
1) Školská jedáleň poskytuje svoje služby pre deti, žiakov a zamestnancov školy a školských
zariadení.
2) Stravníkom v školskej jedálni sú deti, žiaci, zamestnanci školy a školských zariadení.
3) Školská jedáleň poskytuje stravovanie aj iným fyzickým osobám ako sú uvedené v bode 2
tohto článku, a to so súhlasom obce a príslušného regionálneho úradu verejného
zdravotníctva.

4) Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza
zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov nasledovne:
a) Stravníci od 2 – 6 rokov - dieťa v materskej škole:
(desiata 0,32 €, obed 0,76 €, olovrant 0,26 €) + režijné náklady
(desiata 0,,32 €, obed 0,76 €) + režijné náklady
b) Stravníci – žiaci základnej školy (obed) :
- žiaci I. – IV. ročník

1,49 €
1,18 €
1,31 €

5) Školská jedáleň poskytuje stravovanie (obed) za čiastočnú úhradu nákladov :
a) zamestnancom školy a školských zariadení
zamestnávateľ dopláca
príspevok zo SF
zamestnanec dopláca
b) ostatní stravníci (cudzí ,dôchodcovia) vo výške

2,70 €
1,49 €
0,30 €
0,91 €
2,70 €

6) Príspevok sa platí mesačne do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca v hotovosti
do pokladne školskej jedálne, bezhotovostne na účet číslo účtu : IBAN SK08 56000 0000
0065 830 8001 vedený vo Prima banka, a.s., pobočka Trenčín prípadne poštovou
poukážkou na účet školskej jedálne.
Článok 8
Záverečné ustanovenia
1) Toto VZN je záväzné pre zákonných zástupcov detí, zamestnancov školy a školských
zariadení a iné fyzické osoby.
2) Toto VZN nahrádza VZN č. 1/2015 schválené 18. 08. 2015 a Dodatok č. 1 k VZN č.
1/2015, ktorý bol prijatý 08. 12. 2015.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017 schválilo obecné zastupiteľstvo obce
Ivanovce na svojom zasadnutí dňa 12. 12. 2017 uznesením č. 65/2017.
4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli obce.
V Ivanovciach, dňa 25. 11. 2017
Bc. Mária Hládeková
starostka obce
7. VZN obce Ivanovce č.4/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ so
sídlom na území obce Ivanovce
Pani starostka predložila prítomným návrh VZN č. 4/2017 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy na území obce Ivanovce, ktoré poslancom
podrobne prečítala a vysvetlila. Zároveň pani starostka náklady na prevádzku a počet detí,
ktoré navštevujú materskú školu .Poslanci OZ v počte 7 poslancov uvedený návrh VZN č.
04/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ so sídlom na území obce

Ivanovce schvaľujú uznesením č.66/2017/OZ . Návrh VZN č. 4/2017 tvorí prílohu tejto
zápisnice.
ZA: 7 ( Ing. Vladimír Bulko, Vladimír Breznický, Vladimír Čaňo, Miroslav Kudla, ,
Kuchta, Elena Ondrejičková , Dušan Vojt)
PROTI : 0
ZDRŽALI SA :0
NEHLASOVALI: 0
Príloha č. 5
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. 4/2017
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy so sídlom na území obce
IVANOVCE

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Ivanovciach dňa 12.12.2017, uznesením č. 66/2017
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 2018 a celkového
prepočítaného počtu žiakov na r. 2018, 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 = 79,00 (jednotkový koeficient)
Objem finančných prostriedkov pre činnosť:
Pri výpočte dotácie na jednotlivé zariadenia sa do súčinu uvádza vypočítaný jednotkový koeficient (79,00),
koeficient z prílohy č. 3 nariadenia vlády SR č 668/2004 Z.z. a počet detí.
A) Materskej školy (MŠ)
MŠ navštevuje 35 detí
79 x 27,3 x 35 = 75 484,50 €
B) Školského klubu detí (ŠKD)
- školský klub Základnej školy s materskou školou v Ivanovciach navštevuje len 18 detí. Pri výpočte sa
základný koeficient 1,6 navyšuje o 4.
ŠKD navštevuje 18 detí
75 x(1,6 + 4) x 18 = 7 560 €
C) Zariadenia školského stravovania – stravovanie žiakov základnej školy (ZŠS)
V ZŠ sa stravuje 21 potenciálnych stravníkov.
79 x 1,8 x 21 = 2 986,20 €
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 56 detí
79 x 1,5 x 56 = 6 636 €
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 2 156,7 € / 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 420 € / 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
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 142,2 € / 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 118,50,- €/ 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. 4/2017 bolo schválené obecným zastupiteľstvom Ivanovce uznesením č. 66/2017 zo dňa
12.12.2017 a týmto sa ruší predchádzajúce platné VZN č. 2/2016.
V Ivanovciach dňa 05.12.2017

Vyvesené dňa: 16.11. 2017
Zvesené dňa: 12.12.2017

.

Bc. Mária Hládeková
starostka obce

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok roku 2018.
Hlavná kontrolórka obce predložila obecnému zastupiteľstvu plán práce hlavného kontrolóra
na rok 2018. Poslanci OZ berú na vedomie Plán Kontrolnej činnosti predložený hlavnou
kontrolórkou obce na výkon kontrolnej činnosti na Január až Jún 2018.Plán práce hlavnej
kontrolórky obce na I.- polrok 2018 sa schvaľuje v plnom znení bez výhrad a zároveň poveruje
hlavnú kontrolórku výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti uznesením č.
67/2017/OZ a tvorí prílohu tejto zápisnice č.6
ZA: 7 ( Ing. Vladimír Bulko, Vladimír Breznický, Vladimír Čaňo, Miroslav Kudla, ,
Kuchta, Elena Ondrejičková , Dušan Vojt)
PROTI : 0
ZDRŽALI SA :0
NEHLASOVALI: 0

Príloha č.6

Hlavná kontrolórka Obce Ivanovce

Plán kontrolnej činnosti predkladá hlavný kontrolór obce v zmysle § 18f ods. 1 písm. b)
zákona č. 369/12990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov - obecnému
zastupiteľstvu jedenkrát polročne.
V súlade s citovaným
predkladám
obecnému zastupiteľstvu Obce Ivanovce

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI
HLAVNEJ KONTROLÓRKY NA PRVÝ POLROK 2018.
Kontrolná činnosť bude vykonávaná najmä v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a príslušných právnych predpisov vyťahujúcich sa na príslušné predmety kontrolnej činnosti.

Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky v PRVOM

polroku 2018. bude realizovaná v

kontrolovanom subjekte, konkrétne: v OÚ Ivanovce a v RO Základná škola s materskou školou
v Ivanovciach.

A) Kontrolná činnosť v súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
1. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za 2. polrok 2016
2. Vlastná kontrolná činnosť od január – jún 2018

Január
Kontrola vedenia účtovníctva na rozpočtovej organizácii – MŠ a ZŠ Ivanovce –
náhodným výberom účtovné doklady, dodržiavanie zákona o finančnej kontrole,
zákona o účtovníctve – spracovanie výkazov za rok 2017
- Kontrola spracovania účtovnej závierky za rok 2017 na obci

Február

Kontrola dodržiavania zákona o finančnej kontrole na všetkých úrovniach
ekonomických finančných operácií (zmluvy, rozhodnutia, príjmy, výmery
miestnych daní...)
Kontrola spracovania výkazov vzájomných vzťahov

Marec
Kontrola účtovných dokladov náhodným výberom za I. štvrťrok 2018
Kontrola aktuálnosti interných smerníc.

Apríl
Spracovanie záverečného účtu za rok 2017
Spracovanie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017
Máj
Kontrola aktualizácie interných smerníc podľa novelizovaných právnych
predpisov
Evidencia majetku, odpisovanie, inventarizácia majetku.

Jún
Kontrola vybavovania sťažností, uplatňovania petičného zákona v podmienkach
obce
Kontrola dodržiavania zákona NR SR č. 307/2014 o podávaní, preverovaní
a evidovaní podnetov podávaných v zmysle tohto zákona – dodržiavanie
vnútorného predpisu č. 3/2015.
Kontrola účtovných dokladov náhodným výberom za II. štvrťrok 2018
B) Mimoriadne kontroly v súlade s § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb.
vykonať, ak o ne požiada OZ.

C) Výkon ostatnej kontrolnej činnosti
1. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2017 – predložiť do OZ do konca
februára 2018..

2. Spracovanie stanoviska hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2019 –
2021 do konca roka 2018

3. Spracovanie stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2017 – do 30.6.2018
4. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2018 – do 30.6.2018.
Termín: podľa programu rokovania OZ

D) Výkon ostatnej činnosti hlavnej kontrolórky
Účasť na rokovaniach orgánov obce podľa schváleného plánu zasadnutí OZ v roku 2018
Stanoviská k pripravovaným zmluvám a materiálom na rokovanie orgánov obce

Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce odo dňa 24.11.2017

Spracovala:
Eva Drhová
................................................
hlavný/-á kontrolór/-ka

9. Rôzne :
9a.) Žiadosť ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov so sídlom v obci
Melčice-Lieskové o príspevok na činnosť organizácie.
Pani starostka predložila prítomným predmetnú žiadosť. Obecné zastupiteľstvo s počtom
poslancov 7 schvaľujú príspevok vo výške 40,-€ na rok 2018 uznesením č. 68/2017/OZ pre
ZO SZPB Melčice-Lieskové, ktorej členmi sú aj naši spoluobčania.
ZA: 7 ( Ing. Vladimír Bulko, Vladimír Breznický, Vladimír Čaňo, Miroslav Kudla, ,Jaroslav
Kuchta, Elena Ondrejičková , Dušan Vojt)
PROTI : 0
ZDRŽALI SA :0
NEHLASOVALI: 0
9b.) Navrch odmeny pre hlavnú kontrolórku obce za rok 2017
Pani starostka navrhuje odmenu hlavnej kontrolórke obce vo výške 100,-€. Poslanci odmenu
hlavnej kontrolórke obce za rok 2017 schvaľujú uznesením č. 69/2017/OZ.
ZA: 7 ( Ing. Vladimír Bulko, Vladimír Breznický, Vladimír Čaňo, Miroslav Kudla, ,Jaroslav
Kuchta, Elena Ondrejičková , Dušan Vojt)
PROTI : 0
ZDRŽALI SA :0
NEHLASOVALI: 0

9c.) Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostke obce.
Pani starostka požiadala o preplatenie 8 dní nevyčerpanej dovolenky za rok 2016.Poslanci OZ
súhlasia s preplatením 8 dní nevyčerpanej dovolenky za rok 2016 starostke obce uznesením
č. 70/2017/OZ.
ZA: 7 ( Ing. Vladimír Bulko, Vladimír Breznický, Vladimír Čaňo, Miroslav Kudla, ,Jaroslav
Kuchta, Elena Ondrejičková , Dušan Vojt)
PROTI : 0
ZDRŽALI SA :0
NEHLASOVALI: 0
9d.) Pani starostka informovala prítomných o Hokejovom turnaji obcí Ivanovce, Adamovské
Kochanovce, Drietoma, Kostolná- Záriečie , ktorý sa uskutoční dňa 30.decembra 2017 na
zimnom štadióne Mariána Gáboríka v Trenčíne na Sihoti . Poslanci OZ uvedenú informáciu
berú na vedomie uznesením č. 71/2017/OZ.
9e.) Ďalej poslanec p. Jaroslav Kuchta uviedol, že dňa 31.12.2017 sa uskutoční Silvestrovský
futbalový zápas na miestnom ihrisku v našej obci. Poslanci uvedenú informáciu berú na
vedomie uznesením č. 72/2017/OZ.
9f.)Pani starostka uviedla, že dňa. 6.januára 2018 sa uskutoční tradičný turistický pochod
Čaňotour 2018. Poslanci OZ uvedenú informáciu berú na vedomie uznesením č.
73/2017/OZ.
9g.) Ďalej poslanec OZ p. Vladimír Breznický oznámil prítomným, že dňa 7.januára 2018 sa
v priestoroch KD v našej obci uskutoční Stolnotenisový turnaj. Poslanci OZ uvedenú
informáciu berú na vedomie uznesením č. 74/2017/OZ.
9i.) Plán zasadnutí OZ na rok 2018
Pani starostka predložila prítomným poslancom Plán zasadnutí OZ, ktoré sa budú konať vždy
v utorok o 17:00 hodine v zasadačke obecného úradu, v prípade potreby v KD v Ivanovciach ,
v prípade potreby aj mimo plánované zastupiteľstvo v nasledovných v termínoch : 27.2, 24.04,
26.06, 21.08, 23.10, 11.12. Poslanci OZ uvedenú informáciu berú na vedomie uznesením č.
75/2017/OZ.

Nakoľko boli prerokované všetky body programu zasadnutia a poslanci nemali ďalšie
návrhy ani pripomienky, pani starostka obce poďakovala prítomným za účasť, za spoluprácu
počas celého roka, popriala všetkým prítomným príjemné prežitie Vianočných sviatkov a ukončila
riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva .
Ivanovce, dňa 12.12.2017
Zapísala: Dagmar Fabianová
Overili: Vladimír Breznický
Miroslav Kudla
Bc. Mária Hládeková
starostka obce

