Poznámky k návrhu VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lietavská Svinná - Babkov

Návrh VZN upravuje konkrétnu výšku normatívu na jednotlivé školské zariadenia pre rok
2018, upravuje normatív pre výpočet dotácie vychádzajúc zo štátneho normatívu na normatív
obce zohľadňujúci skutočné náklady na rok 2018.
Východiskom je predovšetkým prognóza výšky finančných prostriedkov pre obce na žiaka z
výnosu dane z príjmov FO podľa zákona 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z
príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR
č. 668/2004 Z.z. o rozdelení dane z príjmov územnej samospráve . Tiež zákon 597/2003 Z.
z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších
predpisov , ktorý bol novelizovaný k 1.9. 2017.
Pri stanovení normatívu sa vychádza zo zákonnej možnosti obce rozdeľovať na mzdy a
prevádzku škôl a školských zariadení aj iné svoje vlastné príjmy.
Suma výnosu dane z príjmov FO je vyjadrením súčinu počtu detí podľa výkazu ŠKOL 40-01
k 15.9, koeficientu a hodnoty jednotkového koeficientu na rok 2018. Ak sa nedosiahne výnos
dane podľa prognózy bude obec doplácať z iných zdrojov obce. Návrh VZN vychádza z
predpokladu že výnos dane z príjmov FO bude minimálne vo výške skutočnosti roku 2017 aj
keď prognóza výnosu dane pre rok 2018 je vyššia .
Základné podmienky výpočtu a stanovenia výšky normatívu pre rok 2018 obsiahnuté vo
VZN.

Jednotkový koeficient na rok 2018 : 85,74
Materské školy
Počet detí k 15.9. : 58
Výpočet pridelených finančných prostriedkov :
27,3 . 85,74 = 2 340,70 – na 1 dieťa

2 340,70.58 = 135 760,60

ŠKD
Počet žiakov k 15.9. : 46
Výpočet pridelených finančných prostriedkov :
5,39 . 85,74 = 462,14 – na 1 žiaka

462,14 . 46 = 21 258,38

Školská jedáleň
Počet žiakov : 51
Výpočet pridelených finančných prostriedkov:
1,8 , 85,74 = 154,33- na 1 žiaka

154, 33 . 51 = 7 870,93

Prevádzka a správa budov
Počet detí a žiakov: 51 + 58 = 109

SUMÁR :

1,5 . 85,74 . 109 = 14 018,49

135 760,72
21 258,38
7 870,93
164 890,03 – zaokr. 164 890,-

- pridelené finančné prostriedky obci z oficiálnych koeficientov
zverejnených na rok 2017 . Nezapočítali sme finančný príspevok na prevádzku a správu
budov. Predpoklad je, že tento príspevok vzhľadom na vysoký koeficient nebudeme do
rozpočtu potrebovať. Bolo by vhodné použiť ho pri plánovanej prestavbe budovy, prípadne
ponechať ako rezervu, ak budú navyšované niektoré položky rozpočtu. ( Pr. Zvyšovanie
miezd, nárast cien energií....)

Predpokladané čerpanie :
Mzdy+ odvody : MŠ - 93 516 ,ŠKD - 19 780,ŠJ - 31 721,Sumár :
Zam.))

145 017,- ( zohľadnený nárast miezd o 6% -pg.zam, 4% nepg.

Prevádzka (energie, voda,smeti,poštové a telekomunikačné služby, ostatné služby –
BOZ, revízie, tlačivá, čistiace prostriedky, všeobecný materiál..) :
19 873,-

Spolu : Mzdy, odvody, prevádzka :

164 890,-

Podiel z pridelených podielových daní obci :
Predpokladaný obnos pridelených podielových daní obci na rok 2017 :
Pridelený obnos finančných prostriedkov na OK (požiadavka)

495 189,:

164 890,-

Prepočítané na percentá : 33,29 %

K VZN – návrh
V prvom návrhu VZN sú prepočítané finančné prostriedky na dieťa MŠ, žiaka ŠKD a ŠJ .
Tieto finančné prostriedky sú rozpoložkované na jednotlivé zariadenia, pričom v nákladoch
na MŠ sú zahrnuté aj náklady na ŠJ, ktoré zabezpečuje aj celodennú stravu pre MŠ.

Kategória Počet detí
školského
zariadenia
Materská
škola

58

Normatív
na 1 dieťa
pri jed.
koef. 85,74
2 340,70

Dotácia zo
štátu

Finančné
Finančné
prostriedky prostriedky
od obce na SPOLU/€
1 dieťa

135 760,60€

Pridelené finančné prostriedky na MŠ : 135 760,60
Budú rozpísané v rozpočte ma jednotlivé položky rozpočtu MŠ a ŠJ.

Kategória Počet
školského žiakov
zariadenia
Školský
klub detí

46

Normatív
na 1 žiaka
pri jed.
koef. 85,74
462,14

Dotácia zo
štátu

Finančné
Finančné
prostriedky prostriedky
od obce na SPOLU/€
1 žiaka

21 258,38€

Pridelené finančné prostriedky na ŠKD : 21 258,38
Budú rozpísané v rozpočte na jednotlivé položky rozpočtu ŠKD.

Kategória Počet
školského žiakov
zariadenia
Školská
jedáleň

51

Normatív
Dotácia zo
na 1 žiakov štátu
pri jed.
koef. 85,74
154,33
7 870,93

Finančné
Finančné
prostriedky prostriedky
od obce na SPOLU/€
1 dieťa

Pridelené finančné prostriedky na ŠJ :7 870,93 - ( tu sú zahrnuté finančné prostriedky len na
žiakov ZŠ)
SUMÁR : 135 760 ,60 - MŠ
21 258,38 - ŠKD
7 870,93 - ŠJ
164 890,03,- - zaokr. 164 890,-

V Lietavskej Svinnej 28.11.2017
Vypracovala : Majsniarová Adriana

