VZN č. 2/2012
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školskej jedálne
pri Materskej škole so sídlom na území obce Nededza na kalendárny rok 2012
Obecné zastupiteľstvo obce Nededza vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1
zákona SNR 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
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť výšku poskytnutia a spôsob použitia
dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školskej jedálne pri Materskej škole bez
právnej subjektivity zriadenej na území obce Nededza, ktorej zriaďovateľom je obec Nededza a
ktorá je na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradená do
siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
§2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie:
1. Dotácia na mzdy je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky a zahŕňa 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 materskej školy za podmienok a v rozsahu ustanovených osobitným
predpisom; výdavky na poistné a príspevok do poisťovní hradené zamestnávateľom za
pedagogických a nepedagogických zamestnancov materskej školy; 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. Dotácia na prevádzku je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky materskej
školy a školskej jedálne pri Materskej škole podľa § 1 a zahŕňa 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 (ďalej len výkonový ukazovateľ), rozhodujúcim pre
pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku v aktuálnom kalendárnom roku, je ich počet k 15.
septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktoré sú vykázané vo výkaze Škol (MŠ
SR) 40-01 o počte žiakov ZUŠ, detí materskej školy a školských zariadení a poslucháčov
jazykových škôl v územnej pôsobnosti obce.
8. Prijímateľom dotácie pre školy a školské zariadenia definované v § 1 je:
a) Obec Nededza

§3
Dotácie na jeden výkonový ukazovateľ (dieťa)
1. Obec Nededza určuje nasledovnú ročnú výšku dotácie na mzdy a prevádzku na jeden
výkonový ukazovateľ:

Kategória
školy,
školského zariadenia
Dieťa materskej školy

Normatív pre školy
a školské
zariadenia na 1
dieťa/1žiaka
1865,27

Výška
dotácie
z podielových daní

76 476.07 €

Celková dotácia

76 500,- €

§4
Dotácia pre materskú školu
1. Ročná výška dotácie pre materskú školu a školskú jedáleň pri Materskej škole sa určí ako
súčin počtu výkonových ukazovateľov (počtu detí) vykázaných v § 2 ods. 7 VZN a ročnej
výšky dotácie na mzdy a prevádzku na jeden výkonový ukazovateľ určenej podľa
jednotlivých kategórií škôl a školských zariadení v § 3 ods. 1 VZN. Ročná dotácia sa
poskytuje v celých eurách bez desatinných miest, po matematickom zaokrúhlení súčinu.
2. Dotácia určená podľa prvého odseku bude poskytovaná prijímateľovi dotácie mesačne
v celých eurách bez desatinných miest vo výške jednej dvanástiny z ročnej výšky dotácie.
Ďalšia dotácia bude poskytnutá až po predložení zúčtovania už poskytnutej dotácie.
a) Obec Nededza poskytne každoročne dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy
a školskej jedálne pri Materskej škole. Podmienkou na pridelenie dotácie je predloženie
návrhu rozpočtu materskej školy a školskej jedálne pri Materskej škole podľa osobitných
predpisov a zúčtovanie už poskytnutej dotácie.
§5
Použitie dotácie
1. Prijímateľ dotácie je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť len na mzdy a
prevádzku. Použité finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne,
účinne a účelne.
2. Na rutinnú a štandardnú údržbu je prijímateľ dotácie oprávnený použiť ročne maximálne 10
% z dotácie pridelenej pre materskú školu a školskú jedáleň pri Materskej škole. Finančné
prostriedky z pridelenej dotácie na rutinnú a štandardnú údržbu je prijímateľ dotácie
oprávnený použiť až po uhradení všetkých doterajších záväzkov, s výnimkou záväzkov v
lehote splatnosti.
3. Nedodržanie pravidiel podmienok uvedených v bodoch 1 až 2 tohto článku je považované za
nedodržanie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky použité.
§6
Záverečné ustanovenia
Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školskej jedálne pri Materskej škole so sídlom na území obce Nededza, neupravené týmto
všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne predpisy .
VZN 2/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školskej
jedálne pri Materskej škole so sídlom na území obce Nededza:
a) návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa 3.1.2012
b) bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Nededzi dňa 23.1.2012,
uznesením č.11
c) nadobúda účinnosť dňa 9.2.2012

V Nededzi, dňa 23.1. 2012
PhDr.Peter Vajda
starosta obce

