Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Opoj

dňa 12.10.2018

Schválené VZN vyvesené

dňa 14.12.2018

VZN nadobúda účinnosť

dňa 01.01.2019

Všeobecne záväzného nariadenia
č. 5 /2018
o financovaní originálnych kompetencií obce Opoj
na úseku školstva v roku 2019

Opoj, október 2018

1

Obecné zastupiteľstvo obce Opoj 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. c) a 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
sa uznieslo na tomto:
všeobecne záväznom nariadení
č. 5 /2018
o financovaní originálnych kompetencií obce Opoj na úseku školstva

§1
Úvodné ustanovenia
1. Obec Opoj (ďalej len „obec“) je zriaďovateľom
a) Materskej školy bez právnej subjektivity
b) Školskej jedálne pri Materskej škole bez právnej subjektivity
2. Obec nie je zriaďovateľom Centra voľného času (ďalej len „CVČ“) a na jej území nie je
zriadené neštátne CVČ.
§2
Predmet úpravy
Predmetom toho všeobecne záväzného nariadenia obce Opoj je určiť:
1. podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce,
2. výšku finančných prostriedkov v rámci svojich originálnych kompetencií na mzdy,
prevádzku materskej školy a školskej jedálne,
3. deň v mesiaci, v ktorom územná samospráva poskytne finančné prostriedky vlastným
školám a školským zariadeniam.
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§3
Príjemca dotácie

1. Dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka je určená nasledovným školám a školským
zariadeniam:
a) Materská škola Opoj
b) Školská jedáleň pri Materskej škole Opoj
§4
Podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení

1. Finančné prostriedky sú účelovo poskytované na mzdy a prevádzku na dieťa materskej
školy a stravníka školskej jedálne.
2. Finančné prostriedky predstavujú časť dotácie určenej na bežné výdavky:
a) na mzdy, ktoré zodpovedajú ekonomickej klasifikácii definovanej Ministerstvom financií
Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“)v rozpočtovej klasifikácii v kategórii 610 – mzdy,
platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, t. j. tarifný plat, osobné príplatky a
riadiace príplatky a v kategórii 620 – poistné a príspevok do poisťovní.
b) na prevádzku predstavujú časť dotácie určenej na bežné výdavky, ktoré zodpovedajú
ekonomickej klasifikácii v kategórii definovanej MF SR v rozpočtovej klasifikácii v kategórii
630 – tovary a služby, t. j. energie, vodné - stočné, revízie a kontroly zariadení, poplatky za
odvoz kuchynského odpadu a iné poplatky, dohody, prídel do SF a stravovanie zamestnancov
a v kategórii 640 – bežné transfery (nemocenské, odstupné, odchodné a pod.).

3. Príjemcom finančných prostriedkov podľa tohto VZN je obec Opoj, ktorá financuje
materskú školu a školskú jedáleň bez právnej subjektivity zo svojho rozpočtu.
§5
Výška dotácie
1. Výška dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2019 sa určuje nasledovne:
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Názov škola a škol. Počet
zariadenia
k 15.9.*
Materská škola
Školská jedáleň

43
-

detí Výška
prostriedkov
na 1 dieťa**
2 959,81
-

fin. Výška fin. prostriedkov
na rok v €
127 272,00
-

* Výkaz ŠKOL 40-01
2. Objem finančných prostriedkov v rozpočte obce Opoj sa na nasledujúci rok rozpisuje na
školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce podľa počtu detí a žiakov,
ktoré sú prijaté do škôl a školských zariadení na základe právoplatného rozhodnutia a sú
vykázané vo výkaze Škol MŠ SR 40-01 k 15. septembru bežného kalendárneho roka.
3. Finančné prostriedky pre školskú jedáleň sa rozpisujú podľa počtu potenciálnych
stravníkov (žiakov ZŠ). Finančné prostriedky pre školskú jedáleň sú zahrnuté v dotácii na
mzdy a prevádzku pre materskú školu.
4. Objem finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií sa určuje v
závislosti od objemu finančných prostriedkov poukázaných obci z výnosu dane z príjmu
fyzických osôb.
5. Výška finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce sa v priebehu rozpočtového roka môže meniť v prípade zmeny výkonového
ukazovateľa vykázaného k 15. septembru príslušného rozpočtového roka.
6. Príjemca dotácie podľa Čl.2 je povinný pri použití dotácie zabezpečiť hospodárnosť,
efektívnosť a účelovosť jej použitia.
§6
Termín a spôsob poskytovania dotácie
Obec poskytne finančné prostriedky materskej škole mesačne v 1/12 z celkového
ročného objemu najneskôr 28. deň v mesiaci.
§7
Podmienky poskytovania finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie v CVČ

1. Neštátny zriaďovateľ alebo iná obec, ktorá je zriaďovateľom CVČ, môže požiadať obec
o finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí v takomto CVČ na dieťa vo veku od 5
do 15 rokov s trvalým pobytom v obci Opoj.
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2. V žiadosti doloží:
a) zoznam detí, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska,
b) fotokópiu Rozhodnutia o prijatí dieťaťa do CVČ,
c) fotokópiu zriaďovateľskej listiny.
3. Neštátny zriaďovateľ alebo iná obec ktorá je zriaďovateľom CVČ, podáva žiadosť podľa
ods. 1 .a 2. na príslušný kalendárny rok do 31. októbra predchádzajúceho kalendárneho
roku.
4. Obec poskytne zriaďovateľovi CVČ po splnení podmienok v ods. 1 až 3 finančné
prostriedky na príslušný kalendárny rok na záujmové vzdelávanie v CVČ vo výške, ktorú
určí obecné zastupiteľstvo uznesením po uzatvorení termínu na podávanie žiadosti.
5. Podmienky poskytnutia finančných prostriedkov dohodne obec v zmluve so
zriaďovateľom CVČ, ktorá obsahuje výšku, termín poskytnutia, účel a použitie, podmienky
vrátenia finančných prostriedkov a spôsob kontroly.
§8
Záverečné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo vo Opoji dňa
14.12.2018 uznesením č. 82/2018.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2019.
3. Dňom účinnosti tohto nariadenia končí platnosť VZN č. 2/2016.

Mgr. Peter Bartovič
starosta obce
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