VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE MAJCICHOV
č. 02/2014
O podrobnostiach financovania a určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Majcichov
Obecné zastupiteľstvo obce Majcichov 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
Čl. 1
Predmet úpravy
Predmetom toho všeobecne záväzného nariadenia obce Majcichov 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, školského klubu detí, školskej jedálne,
3. deň v mesiaci, v ktorom územná samospráva poskytne finančné prostriedky vlastným
školám a školským zariadeniam.

Čl. 2
Príjemca dotácie
1. Dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka je určená nasledovným školám a školským
zariadeniam:
a) Materská škola Majcichov
b) Školský klub detí pri Základnej škole J.Palárika Majcichov
c) Školská jedáleň pri Základnej škole J.Palárika Majcichov

Čl. 3
Podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení
1. Finančné prostriedky sú účelovo poskytované na mzdy a prevádzku na dieťa materskej
školy, na dieťa a žiaka školskej jedálne a školského klubu detí.
Dotácia na mzdy – je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky školy
a školských zariadení a zahŕňa výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy, náhrady
a ostatné osobné vyrovnania vyplácaných pedagogickým a nepedagogickým
zamestnancom školy a školských zariadení za podmienok a v rozsahu ustanovených
osobitným predpisom. Výdavky na poistné a príspevky do poisťovní hradené

zamestnávateľom
za pedagogických a nepedagogických zamestnancov
školy
a školských zariadení. Výdavky na odstupné a odchodné vyplácané podľa osobitných
predpisov, maximálne vo výške dohodnutej v kolektívnej zmluve. Výdavky na
nemocenské a úrazové dávky hradené zamestnávateľom podľa osobitných predpisov.
Dotácia na prevádzku – je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky školy
a školských zariadení a zahŕňa výdavky na tovary a služby.
2. Príjemcom finančných prostriedkov podľa tohto VZN sú: škola a školské zariadenie
s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Majcichov uvedené v Čl. 2
tohto VZN.
Čl. 4
Výška dotácie
1. Výška dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2015 sa určuje nasledovne:
Názov školy a
školského zariadenia

Počet detí
k 15.9. *

Dotácia na
jedno dieťa
v Eur

Dotácia na rok
v Eur

Materská škola

52

1 913,31

99 492,00

Školský klub detí

54

320,93

17 330,00

Školská jedáleň
(potenciálni stravníci)

203

150,62

30 576,00

* Výkaz ŠKOL 40-01
2. Objem finančných prostriedkov v rozpočte obce Majcichov 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.
4. Objem finančných prostriedkov na dotácie sa určuje v závislosti od objemu
finančných prostriedkov poukázaných obci z výnosu dane z príjmu fyzických osôb.
5. Výška dotácie 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 píslušného rozpočtového roka.
6. Príjemca dotácie podľa Čl.2 je povinný pri použítí dotácie zabezpečiť hospodárnosť,
efektívnosť a účelovosť jej použitia.

7. 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 poskytovania dotácie
1. Obec poskytne príjemcovi podľa Čl. 2 dotáciu mesačne vo výške jednej dvanástiny
z dotácie na príslušný kalendárny rok do 25.dňa príslušného mesiaca.

Čl. 5
Zrušovacie ustanovenie
1. Týmto VZN sa rušia Všeobecne záväzné nariadenia obce Majcichov č.1/2013
a č.6/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území obce Majcichov.

Čl. 6
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Majcichove dňa 6. novembra 2014 ako uznesenie č.45/2014.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2015.

v. r.
Ing. Tibor Marek
starosta obce Majcichov

Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli dňa: 21.10.2014
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