Obec Jablonica
Trnavská 801, 906 32 Jablonica
Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonica
č. 3/2019
o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení
a o určení výšky príspevku na režijné náklady stravníka v zariadení školského
stravovania na území obce Jablonica

Obec Jablonica, v zmysle § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 6 ods. 12 písm. c) zákona č.
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
a v zmysle § 140 ods. 10 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie.
§1
Základné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej len „VZN“) určuje výšku a účel
použitia finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy (ďalej len ,,finančné
prostriedky“) na dieťa materskej školy, školského klubu detí a zariadenia školského
stravovania pre žiakov základnej školy a materskej školy na území obce Jablonica, ktorých
zriaďovateľom je obec Jablonica a ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva
Slovenskej republiky zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
Takisto určuje výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni.
§2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto VZN sa rozumie:
1) Finančné prostriedky určené na mzdy – zahŕňajú výdavky na mzdy, platy, služobné
príjmy a ostatné osobné vyrovnania, vyplácané pedagogickému a nepedagogickému
zamestnancovi školy a školského zariadenia za podmienok a v rozsahu ustanovených
osobitným predpisom. Výdavky na poistné a príspevok do poisťovní hradené
zamestnávateľom za pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy
a školského zariadenia. Výdavky na odstupné a odchodné vyplácané podľa osobitých
predpisov maximálne vo výške dohodnutej v kolektívnej zmluve. Výdavky na
nemocenské a úrazové dávky hradené zamestnávateľom podľa osobitých predpisov.
2) Finančné prostriedky určené na prevádzku – určené na bežné výdavky škôl a
školských zariadení podľa § 1 tohto VZN a zahŕňajú výdavky na tovary a služby.

§3
Príjemca finančných prostriedkov
Príjemcom finančných prostriedkov podľa tohto VZN je materská škola, školský klub
detí a zariadenie školského stravovania pre žiakov Základnej školy s právnou subjektivitou
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jablonica.
§4
Výška a účel finančných prostriedkov
Obec Jablonica určuje nasledovnú ročnú výšku finančných prostriedkov určených na
mzdy a prevádzku na jedného žiaka, jedno dieťa a jedného potenciálneho stravníka.
Kategória škôl a školských zariadení

Normatív na mzdy a prevádzku na žiaka

Dieťa materskej školy

2 560,19 €

Žiak školského klubu detí

560,00 €

Potenciálny stravník žiak ZŠ a MŠ

175,00 €

Žiak centra voľného času

103,16 €
§5

Finančné prostriedky pre školu a školské zariadenie
1) Ročná výška finančných prostriedkov pre školu, alebo školské zariadenie sa určí ako
súčin počtu žiakov a detí uvedených vo ,, Výkaze Škôl ( MŠ SR ) 40 – 01 “ – výkaz
o počte detí MŠ a školských zariadení v územnej pôsobnosti obce, podľa stavu k 15.
09. príslušného kalendárneho roka a normatívu uvedeného v § 4 VZN.
2) Obec Jablonica poskytne príjemcovi finančné prostriedky mesačne do 25. dňa
príslušného kalendárneho mesiaca vo výške jednej dvanástiny z ročného objemu.
3) Prijímateľ je oprávnený použiť finančné prostriedky len na úhradu osobných
a prevádzkových nákladov škôl a školských zariadení, a pri jej použití musí
zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.
4) Nedodržanie podmienky uvedenej v bode 3 tohto paragrafu, je považované za
nedodržanie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté.
§6
Podmienky a príspevok na režijné náklady v zariadení školského stravovania
1) Výška príspevku na režijné náklady v zariadení školského stravovania (ďalej len
„školská jedáleň“), ktorej zriaďovateľom je obec, je určená v sume 2 € / mesiac / žiak,
ktorý sa stravuje v zariadení školskej jedálne a bude sa platiť nasledovne:
-

príspevok na režijné náklady v školskej jedálni za obdobie september – december vo
výške 8 € bude splatný do 20. septembra príslušného roka.

-

príspevok na režijné náklady v školskej jedálni za obdobie január - jún vo výške 12 €
bude splatný do 20. januára príslušného roka.

2) Ostatné podmienky o školskej jedálni sú upravené v prevádzkovom poriadku pre
zariadenie školského stravovania v zmysle § 3 ods. 5 vyhlášky Ministerstva školstva
Slovenskej republiky o zariadení školského stravovania 330/2009 a v znení neskorších
predpisov.
§7
Zúčtovanie finančných prostriedkov
Prijímateľ finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku, ktoré mu boli
poskytnuté podľa § 5 tohto VZN je povinný zúčtovať finančné prostriedky s obcou Jablonica
polročne k 30.06. a k 31.12. kalendárneho roka. V prípade, že finančné prostriedky nebudú
vyčerpané do 31.12. kalendárneho roka, je prijímateľ povinný ich nevyčerpanú časť vrátiť
späť na účet obce do 31.12. kalendárneho roka.
§8
Kontrola použitia finančných prostriedkov
1) Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými
podľa tohto VZN, vykoná obec Jablonica a ostatné oprávnené orgány.
2) Prijímateľ finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku školy a školského
zariadenia, je povinný predložiť všetky doklady, preukazujúce hospodárne, efektívne,
účelne a účinné vynaloženie pridelených finančných prostriedkov.
§9
Záverečné ustanovenia
1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší všeobecne záväzné
nariadenie č. 5/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských
zariadení na území obce Jablonica.
2) Toto VZN schválilo obecné zastupiteľstvo obce Jablonica na svojom zasadnutí dňa
28. 03. 2019 uznesením č. 15/2019.
3) Toto VZN bolo vyvesené dňa 29. 03. 2019 a nadobúda účinnosť 13. 04. 2019, t. j. 15
dňom od vyvesenia na úradnej tabuli, ustanovenia § 6 tohto VZN nadobúdajú
účinnosť 1. 9. 2019.
Vyvesené dňa: 29. 03. 2019
Zvesené dňa: 13. 04. 2019

Ing. Silvester Nestarec
starosta obce Jablonica

