VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE Lietavská Svinná - Babkov
č. 2/2016
o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a
mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so
sídlom na území obce na kalendárny rok 2016
Obec Lietavská Svinná - Babkov v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 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 vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie.

Článok 1

Základné ustanovenia
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť výšku poskytnutia a spôsob
použitia finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, na dieťa
školského klubu detí, na dieťa a ostatné zúčastnené osoby centra voľného času, na
potenciálneho stravníka zariadenia školského stravovania pre žiakov základnej školy,
ktoré sú zriadené na území obce, ktorých zriaďovateľom je obec Lietavská Svinná Babkov a ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
Článok 2

Vymedzenie pojmov
Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie:
1. Finančné prostriedky na mzdy sú prostriedky, ktoré sú určené na bežné výdavky a
zahŕňajú výdavky na tarifný plat, osobný plat, príplatok za riadenie, príplatok za
zastupovanie, osobný príplatok, platovú kompenzáciu za sťažený výkon práce, príplatok
za zmennosť, príplatok za výkon špecializovanej činnosti, kreditový príplatok,
výkonnostný príplatok, príplatok za praktickú prípravu, príplatok za prácu v noci,
príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu, príplatok za prácu vo sviatok, plat za prácu
nadčas, plat za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku a odmenu,
vyplácaných pedagogickému a nepedagogickému zamestnancovi školy a školského
zariadenia za podmienok a v rozsahu ustanovených osobitným predpisom; výdavky na
poistné a príspevok do poisťovní hradené zamestnávateľom za pedagogických a
nepedagogických zamestnancov školy alebo školského zariadenia; výdavky na odstupné

a odchodné vyplácané podľa osobitných predpisov maximálne vo výške dohodnutej v
kolektívnej zmluve vyššieho stupňa; výdavky na nemocenské dávky a úrazové dávky
hradené zamestnávateľom podľa osobitných predpisov.
2. Finančné prostriedky na prevádzku sú prostriedky, ktoré sú určené na bežné výdavky škôl
a školských zariadení podľa čl. 1 a zahŕňajú výdavky za tovary a služby definované
Ministerstvom financií SR v ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v kategórii
630 – tovary a služby. Ide o výdavky na cestovné náhrady, energie, vodu a komunikácie,
materiál, dopravné, rutinnú a štandardnú údržbu, nájomné za nájom a služby
špecifikované v položkách 631 až 637 ekonomickej klasifikácie.
3. Hospodárnosťou je minimalizovanie nákladov na vykonanie činnosti alebo obstaranie
tovarov, prác a služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality.
4. Efektívnosťou je maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu k disponibilným
verejným prostriedkom.
5. Účinnosťou je vzťah medzi plánovaným výsledkom činnosti a skutočným výsledkom
činnosti vzhľadom na použité verejné prostriedky.
6. Účelnosťou je vzťah medzi určeným účelom použitia verejných prostriedkov
a skutočným účelom ich použitia.
7. Počtom detí materskej školy, školského klubu detí, centra voľného času, počtom
potenciálnych stravníkov zariadenia školského stravovania pre žiakov základnej školy
(ďalej len výkonový ukazovateľ), rozhodujúcim pre pridelenie finančných prostriedkov
na mzdy a prevádzku v aktuálnom kalendárnom roku, je ich počet k 15. septembru
predchádzajúceho kalendárneho roka.
8. Prijímateľom finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia definované v čl. 1
je:
ZŠ s MŠ Lietavská Svinná – Babkov s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej
pôsobnosti
obce Lietavská Svinná - Babkov,

Článok 3

Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku
1. Materská škola
a) Obec financuje náklady na deti MŠ podľa počtu detí prijatých do MŠ podľa stavu k
15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
Kategória
školského
zariadenia
Materská
škola

Počet detí

58

Normatív
na 1 dieťa
pri jed.
koef. 71,10
1 941,03€

Dotácia zo
štátu

112 579,74€

Finančné
prostriedky
od obce na 1
dieťa
27,16

Finančné
prostriedky
SPOLU/€
1 968,19

b)

Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ je 1 968,16 €.

c) Obec poskytne finančné prostriedky MŠ zriadenej obcou najneskôr 28. deň v mesiaci.

2. Školský klub detí
a) Obec financuje náklady na deti ŠKD podľa počtu detí prijatých do ŠKD podľa stavu k
15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka v ZŠ zriadenej na území obce.

Kategória
školského
zariadenia

Počet
žiakov

Školský
klub detí

42

Normatív
na 1 žiaka
pri jed.
koef. 71,10
327,06

Dotácia zo
štátu

13 736,52€

Finančné
prostriedky
od obce na 1
žiaka
47,57

Finančné
prostriedky
SPOLU/€
374,63

b) Dotácia zo štátu je prideľovaná podľa počtu všetkých žiakov základnej školy zriadenej
na území obce.
Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa ŠKD je 374,63 €.
c) Obec poskytne finančné prostriedky ŠKD zriadenej obcou najneskôr 28. deň v
mesiaci.

3. Školská jedáleň
a) Obec financuje náklady na stravovanie žiakov základnej školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce so sídlom na území obce podľa počtu všetkých žiakov školy podľa
stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
b)
Kategória
školského
zariadenia
Školská
jedáleň

Počet
žiakov

42

Normatív
na 1 žiakov
pri jed.
koef. 71,10
127,98€

Dotácia zo
štátu

5 375,16€

Finančné
prostriedky
od obce na 1
dieťa
88,37€

Finančné
prostriedky
SPOLU/€
216,35€

Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku zariadenia školského stravovania je
216,35eur.
c) Obec poskytne finančné prostriedky zariadeniu školského stravovania najneskôr
28. deň v mesiaci.

Článok 4

Spôsob poskytovania finančných prostriedkov
1. Finančné prostriedky podľa článku 3 budú poskytované prijímateľovi mesačne.
2. Celková suma finančných prostriedkov, ktoré budú poskytnuté prijímateľovi, tvorí 12/12
schválených finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku.

3. Podmienkou na pridelenie finančných prostriedkov je predloženie návrhu rozpočtu školy
a školského zariadenia podľa osobitných predpisov.

Článok 5

Zúčtovanie dotácie
1. Prijímateľ finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku je povinný zúčtovať poskytnuté
finančné prostriedky obcou Lietavská Svinná - Babkov štvrťročne; termíny a spôsob
zúčtovania určuje poskytovateľ finančných prostriedkov. V prípade, že finančné
prostriedky nebudú vyčerpané do 31.12. aktuálneho kalendárneho roka, je prijímateľ
povinný nevyčerpanú časť finančných prostriedkov vrátiť späť na účet obce do 31.12.
aktuálneho kalendárneho roka.
Článok 6

Kontrola použitia dotácie
1. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa
tohto VZN vykonáva obec Lietavská Svinná - Babkov a ostatné oprávnené orgány.
2. Prijímateľ finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia je
povinný predložiť všetky doklady, preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné
vynaloženie pridelených finančných prostriedkov.
Článok 7

Platnosť a účinnosť
1. Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli v obci 5 . 4. 2016
2. Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce 108/2016 dňa
20.4.2016 a týmto dňom nadobúda platnosť.
3. VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Lietavská Svinná - Babkov dňa 21.4.2016.
4. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 5.5.2016.

V Lietavskej Svinnej dňa 20.4.2016

Ing. Igor Veselovský
starosta obce, v.r.

