Obec Snežnica v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zák. SNR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 6 ods. 12, písm. c) 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, v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o
rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa nariadenia vlády SR
č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, v znení
nariadenia vlády č. 415/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov
vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014
o financovaní materskej školy a školských zariadení, ktoré sú zriadené na
území Obce Snežnica na rok 2015
§1
Predmet úpravy
VZN o financovaní materskej školy a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území Obce
Snežnica a sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR (§15 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) upravuje:
1. Podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení.
2. Výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku.
3. Deň v mesiaci, do ktorého sa poskytnú finančné prostriedky.
§2
Školy a školské zariadenia zriadené na území Obce Snežnica, ktorým je určená dotácia na
prevádzku a mzdy na žiaka
Dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka je určená nasledovným školám a školským
zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Snežnica:
1. Materské školy:
Základná škola s materskou školou Snežnica
2. Školské jedálne:
Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Snežnica
3. Školský klub detí:
Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou Snežnica

§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 (ŠJ) a školského klubu detí (ŠKD).
2. Príjemcom finančných prostriedkov podľa tohto VZN sú: škola a školské zariadenie s
právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Snežnica uvedené v § 2
tohto VZN.
§4
Výška dotácie
1. Výška dotácie sa upravuje v závislosti na zverejnených údajoch Ministerstva financií SR :
Kód obce

Obec

509469 Snežnica
SR celkom

Počet obyv. k
1.1.2013
(osoby)

1000
5 415 684

Počet obyv.
62+k
1.1.2013
(osoby)

Prepočítaný počet
žiakov (osoby prepočítané) *

z toho:
prepočítaný
počet žiakov
(detí) neštátnych
ZUŠ a školských
zariadení

163
3012,80
932 542 8 732 114,90

0,00
817 298

Podiel na dani z
príjmov FO pre rok
2014

282 561
1 442 032 000

Koeficient na 1 žiaka podľa predpokladaného prevodu podielu na dani z príjmu FO pre
rok 2014 = 66,05 €
2. Koeficienty materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce:
Z prílohy č. 3 k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z.,
Nariadenie vlády 415/2012 Z. z

Žiak (dieťa), materskej školy a školského
zariadenia
Dieťa materskej školy
Potenciálny stravník - žiak ZŠ
Dieťa školského klubu detí – žiak ZŠ
Na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného
času
Na správu školských objektov podľa počtu detí
MŠ a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Koeficient
(cj)
27,3
1,8
1,6
1,1
1,5

3. Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku
Školské zariadenie
ŠJ pri ZŠ s MŠ
ŠKD pri ZŠ s MŠ
MŠ pri ZŠ
Spolu

Počet
žiakov

Koeficient
(cj)

Prepočítaný
počet žiakov

113
113
46
x

1,8
1,6
27,3
x

203,40
180,80
1255,80
1640,00

Koeficient
na 1 žiaka
v€
66,05
66,05
66,05
x

Spolu
13 437 €
11 942 €
82 946 €
108 322 €

4. Finančné prostriedky pre zariadenia školského stravovania sa prideľujú na potenciálneho
stravníka podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
5. Finančné prostriedky pre školské kluby detí sa prideľujú podľa stavu k 15. septembru
predchádzajúceho kalendárneho roka na počet žiakov základnej školy.
7. Obec poskytne finančné prostriedky Základnej škole s materskou školou Snežnica 218 na
financovanie svojich školských zariadení – školská jedáleň, školský klub detí, materská škola
prevodom na bankový účet školy mesačne v závislosti od skutočne realizovaného prevodu
podielu na dani z príjmu FO obci Snežnica. Výška prevádzaných prostriedkov sa stanoví
percentuálne zo skutočne prevedeného podielu na dani z príjmu FO obci Snežnica.
§5
Deň, v ktorom sa poskytnú finančné prostriedky
Obec poskytne finančné prostriedky Základnej škole s materskou školou Snežnica 218
najneskôr do 28. dňa v mesiaci.
§6
Záverečné ustanovenia
1. Týmto VZN sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2013 o určení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Obce Snežnica.
2. Toto VZN bolo schválené na zasadnutí OZ v Snežnici dňa 16.12.2014 uznesením č. 8
a nadobúda účinnosť 01.01.2015.

MVDr. Milan Hlavatý
starosta obce

