Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Boľ

23.11.2016

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Boľ
VZN nadobúda účinnosť

VZN č. ........./2016
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom
na území obce Boľ
na kalendárny rok 2017
Obecné zastupiteľstvo obce Boľ 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 sa uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení
§1
Predmet úpravy
1) Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka1) základnej umeleckej školy (ZUŠ), poslucháča jazykovej školy (JŠ), dieťa
materskej školy (MŠ) a školských zariadení ako školská jedáleň (ŠJ), školský klub detí
(ŠKD), centier voľného času (CVČ) a ďalších školských zariadení so sídlom na území obce
Boľ, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl
a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 2)
§2
Príjemca dotácie
Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je materská škola (MŠ) a školské zariadenia:
školská jedáleň (ŠJ) a školský klub detí (ŠKD) s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Boľ.
§3
Výška a účel dotácie
1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej
školy a školských zariadení (školská jedáleň ŠJ a školský klub detí ŠKD) v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce je určená v prílohe č.1 všeobecne záväzného nariadenia.

2) Prijímateľ dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných
a prevádzkových nákladov materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce
a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.
3) 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.
§4
Termín a spôsob poskytovania dotácie
Obec poskytne príjemcovi podľa § 2 dotáciu
a) mesačne na základe prílohu č. ................ tohto VZN (vo výške jednej dvanástiny
z dotácie na príslušný kalendárny rok) do 25. dňa príslušného mesiaca.
§5
Záverečné ustanovenia
1) Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka, a dieťa
materskej školy a žiaka školského zariadenia (školská jedáleň ŠJ a školský klub detí ŠKD)
so sídlom na území obce Boľ ,neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa
vzťahujú príslušné právne predpisy 4).
2) Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Boli, uznesením číslo .................
zo dňa ................................... .
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa .............................. .
4) Účinnosťou VZN č. .......................... o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Boľ na
kalendárny rok 2017 stráca účinnosť VZN č. 01/2015 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na
území obce Boľ na kalendárny rok 2015 zo dňa 29.12.2015.

V obci Boľ, dňa 23.11.2016

JUDr. Atila Bohács
starosta obce

1)

ust. § 6 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 zmien a doplnkov

2)
3)

§ 15 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
ust. § 6 ods. 12 písm. b). zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov

4)

napr. ust. § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy

NÁVRH!
Príloha č. 1
Dotácia na rok 2017 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Kategória škôl a školských
zariadení

Materská škola

Školský klub detí

Zariadenie školského
stravovania

Spolu:

Dotácia na mzdy a prevádzku
na žiaka a dieťa v materskej
škole, v školskom klube
a v zariadení školského
stravovania
v eurách
Mesačne: 2.561,- € mzdy +
odvody + iné osobné náklady
Spolu mesačne: 2.561,- €
Počet detí v MŠ: 21
Spolu na rok 2017: 30.732,- €
Mesačne: 704,42 € mzdy +
odvody + iné osobné náklady
Spolu mesačne: 704,42 €
Počet detí v ŠKD: 27
Spolu na rok 2017: 8.453,04 €
Mesačne: 2.017,60 € mzdy +
odvody + iné osobné náklady
Spolu mesačne: 2.017,60
Počet detí v ŠJ 183 (ZŠ 162 +
MŠ 21)
Spolu na rok 2017:24.211,20 €
Mesačne: 5.283,02 €
Ročne: 63.396,24 €

Dotácia na mzdy a prevádzku
na 1 žiaka a 1 dieťa
v materskej škole, v školskom
klube a zariadení školského
stravovania v eurách na rok
2017

1.463,42 €

313,07 €

132,30 €

Poznámka: Výpočet dotácií na mzdy a prevádzku na žiaka a dieťa v MŠ, ŠKD a v zariadení
školského stravovania ŠJ bolo vypočítané na základe získaných údajov zo ZŠ s MŠ s VJM
v Boli. Podľa tohto výpočtu dotácia z rozpočtu obce pre MŠ, ŠKD a ŠJ, bude kryť mzdové
a iné osobné náklady pracovníkov pracujúcich v týchto zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Boľ.
Odporúčanie:
•

obec môže určiť výšku dotácie na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia
v závislosti od objemu finančných zdrojov obce a na základe preukázateľných potrieb
(rozpočtu) školy a školského zariadenia,

•

obec môže určiť výšku dotácie na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia
v závislosti od objemu finančných prostriedkov poukázaných obci z výnosu dane
z príjmov fyzických osôb

NÁVRH!
Príloha č. 2
Dotácia na rok 2017 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Kategória škôl a školských
zariadení

Materská škola

Školský klub detí

Zariadenie školského
stravovania
Spolu:

Dotácia na mzdy a prevádzku na
žiaka a dieťa v materskej škole,
v školskom klube a v zariadení
školského stravovania
v eurách
Mesačne: 2.703,75 € mzdy +
odvody + iné osobné náklady
Spolu mesačne: 2.703,75 €
Počet detí v MŠ: 21
Spolu na rok 2017: 32.445,- €
Mesačne: 746,42 € mzdy + odvody
+ iné osobné náklady
Spolu mesačne: 746,42 €
Počet detí v ŠKD: 27
Spolu na rok 2017: 8.957,04 €
Mesačne: 2.043,25 € mzdy +
odvody + iné osobné náklady
Spolu mesačne: 2.043,25 €
Počet detí: 183
Spolu na rok 2017: 24.519,- €
Mesačne: 5.493,42 €
Ročne:
65.921,04 €

Dotácia na mzdy
a prevádzku na 1 žiaka a 1
dieťa v materskej škole,
v školskom klube
a zariadení školského
stravovania v eurách na
rok 2017

1.545,- €

331,74 €

138,486 €

Poznámka: Výpočet dotácií na mzdy a prevádzku na žiaka a dieťa v MŠ, ŠKD a v zariadení
školského stravovania ŠJ bolo vypočítané na základe získaných údajov zo ZŠ s MŠ s VJM
v Boli. Podľa tohto výpočtu dotácia z rozpočtu obce pre MŠ, ŠKD a ŠJ, bude kryť mzdové
a iné osobné náklady pracovníkov pracujúcich v týchto zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Boľ.

Odporúčanie:
•

obec môže určiť výšku dotácie na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia
v závislosti od objemu finančných zdrojov obce a na základe preukázateľných potrieb
(rozpočtu) školy a školského zariadenia,

•

obec môže určiť výšku dotácie na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia
v závislosti od objemu finančných prostriedkov poukázaných obci z výnosu dane
z príjmov fyzických osôb.

Príloha č. 3
Dotácia na rok 2017 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Kategória škôl a školských
zariadení

Materská škola

Školský klub detí

Zariadenie školského
stravovania
Spolu:

Dotácia na mzdy a prevádzku na
žiaka a dieťa v materskej škole,
v školskom klube a v zariadení
školského stravovania
v eurách
Mesačne: 2.630,49 € mzdy +
odvody + iné osobné náklady
Spolu mesačne: 2.630,49 €
Počet detí v MŠ: 21
Spolu na rok 2017: 31.565,90 €
Mesačne: 198,22 € mzdy + odvody
+ iné osobné náklady
Spolu mesačne: 198,22 €
Počet detí v ŠKD: 27
Spolu na rok 2017: 2.378,59 €
Mesačne: 1.511,39 € mzdy +
odvody + iné osobné náklady
Spolu mesačne: 1.511,39 €
Počet detí: 183
Spolu na rok 2017: 18.136,76 €
Mesačne: 4.340,10 €
Ročne:
52.081,20 €

Dotácia na mzdy
a prevádzku na 1 žiaka a 1
dieťa v materskej škole,
v školskom klube
a zariadení školského
stravovania v eurách na
rok 2017

1.503,13 €

386,45 €

137,915 €

Poznámka: Výpočet dotácií na mzdy a prevádzku na žiaka a dieťa v MŠ, ŠKD a v zariadení
školského stravovania ŠJ bolo vypočítané na základe východiskových štatistických údajov
a na základe Zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní, Zákona o rozpočtovom určení výnosu
dane z príjmov územnej samospráve č. 564/2004 Z. z. a v znp., Nariadenia vlády
o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve č. 668/2004 Z. z. v znp. a Zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znp.

Odporúčanie:
•

obec môže určiť výšku dotácie na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia
v závislosti od objemu finančných zdrojov obce a na základe preukázateľných potrieb
(rozpočtu) školy a školského zariadenia,

•

obec môže určiť výšku dotácie na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia
v závislosti od objemu finančných prostriedkov poukázaných obci z výnosu dane
z príjmov fyzických osôb.

Sprievodná správa k návrhu (Príloha č. 3) VZN o určení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku na žiaka a dieťa materskej školy a školských zariadení
so sídlom na území obce BOĽ
Pri výpočte dotácie na mzdy a prevádzku školských zariadení patriacich pod originálne
kompetencie obce sa vychádza z celkového výnosu dane z príjmov FO za SR a z celkového
prepočítaného počtu detí v týchto školských zariadení, pričom sa vychádza z údajov, ktoré sú
uverejnené na web stránke MF SR ako „Štatistické východiskové údaje a rozpočtované
podiely obcí na výnose dane z príjmov FO na rok 2016“. Z týchto údajov sa určí objem
finančných prostriedkov na jedno dieťa a následne podľa počtu detí jednotlivé školské
zariadenia.
Na rok 2016 sú tieto údaje nasledovné:
Výnos dane z príjmov FO:
Prepočítaný počet žiakov:

1 573 799 000,00 €
8 854 226,3

Na základe toho sa výška jednotkového koeficientu vypočíta ako:
0,40 x výnos dane z príjmov FO za SR: prepočítaný počet žiakov k 15.9.2015, t.j.
0,40 x ( 1 573 799 000,00 : 8 854 226,3) = 0,40 x 177,745 = 71,098 €.
Podľa tohto jednotkového koeficientu a podľa koeficientov uvedených v prílohe č. 3
nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej
samospráva v znení neskorších predpisov a podľa počtu detí sa následne vypočíta výška
dotácie.
Podľa týchto údajov je výška dotácie pre jednotlivé školské zariadenia zriadené obcou a pre
materskú školu na rok 2016 nasledovná a jej porovnanie s navrhnutou výškou bežných
výdavkov v návrhu rozpočtu na rok 2016 je uvedené v tabuľke:
Školské zariadenia
v originálnej
kompetencií obce
Materská škola
ŠKD

Dotácia

Bežné výdavky
podľa návrhu
rozpočtu na rok 2016
40.760,48
32.445,00

Rozdiel

8.315,48

3.071,43

8.957,04

- 5.885,61

ŠJ

23.419,69

24.519,00

- 1.099,31

Spolu:

67.251,60

65.921,04

1.330,56

Výpočet:
- MŠ: počet detí x hodnota koeficientu x 71,098 = 21 x 27,3 x 71,098 = 40.760,48
- ŠKD: počet detí x hodnota koeficientu x 71,098 = 27 x 1,6 x 71,098 = 3.071,43
- ŠJ: počet detí x hodnota koeficientu x 71,098 = 183 x 1,8 x 71,098 = 23.419,68

Podľa údajov uverejnených na web stránke MF SR obec BOĽ by mala v roku 2016 dostať
- podielové dane vo výške:
221.740,00 €
- prepočítaný počet detí v školských zariadeniach na území obce:
1.610,9.
Podľa týchto údajov je výška jednotkového koeficientu na jedno dieťa
Výpočet: ( 0,40 x (221.740,00 : 1.610,9)) = 0,40 x 137,649 = 55,06.
Na základe tohto jednotkového koeficientu, koeficientov uvedených v prílohe č. 3 nariadenia
vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení
neskorších predpisov a podľa počtu detí výška dotácie pre jednotlivé školské zariadenia je
nasledovná:
Školské
zariadenia

Počet detí

Hodnota Dotácia na
koeficientu
1 dieťa

MŠ

21

27,3

ŠKD

27

1,6

88,0959

ŠJ

183

1,8

Spolu:

Rozdiel

31.565,90

Plánované
výdavky
na
základe
rozpočtu
ZŠ
32.445,00

2.378,59

8.957,04

- 6.578,45

99,1079 18.136,76

24.519,00

- 6.382,24

52.081,25

65.921,04

-13.839,79

1.503,14

Dotácia
celkom

- 879,10

Výpočet:
- MŠ: počet detí x hodnota koeficientu x 55,06 = 21 x 27,3 x 55,06 = 31.565,90
- ŠKD: počet detí x hodnota koeficientu x 55,06 = 27 x 1,6 x 55,06 = 2.378,59
- ŠJ: počet detí x hodnota koeficientu x 55,06 = 183 x 1,8 x 55,06 = 18.136,76

Prílohy a sprievodnú správu vypracovala: Bc. Ildikó Nagyová, ekonómka OcÚ v Boli
V Boli, dňa 23.11.2016

