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ZVEREJNENIE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE ŠALOV
podľa § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

TOTO VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE BOLO ZVEREJNENÉ:
• NA ÚRADNEJ TABULI OBCE

14.08.2015 – 31.08.2015

• NA INTERNETOVEJ STRÁNKE OBCE
www.salov.sk

14.08.2015 – 31.08.2015
,

Príloha č. 1 – Rozpis finančných prostriedkov na
prevádzkové
náklady a mzdy materskej
školy, školského klubu detí a školskej jedálne
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Obecné zastupiteľstvo v Šalove v zmysle § 6 a § 11 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenia § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, podľa § 19 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
v znení neskorších predpisov a podľa § 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto

Všeobecne záväznom nariadení
o výške určených finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej
školy a školských zariadení na území obce Šalov

§1
Predmet úpravy
1. Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) obce určuje podrobnosti financovania,
výšku a účel použitia finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej škole
(ďalej len „MŠ“), na žiaka školského klubu detí (ďalej len „ŠKD“) a na skutočného stravníka
zariadenia školského stravovania, (ďalej len „ŠJ“), ktorých zriaďovateľom je obec, a sú
zaradené do sieti škôl a školských zariadení SR.
2. Obec financuje náklady na deti MŠ, náklady na žiaka ŠKD zo základnej školy a náklady na
stravovanie detí MŠ a žiakov ZŠ podľa počtu skutočných stravníkov.
3. Ustanovenia tohto VZN sa vzťahujú na :
- Materská škola s VJM – Óvoda,
- Školský klub detí pri ZŠ s VJM – Alapiskola,
- Školská jedáleň pri MŠ s VJM – Óvoda.

§2
Výška a účel použitia finančných prostriedkov
1. Finančné prostriedky sa určujú podľa počtu detí MŠ a žiakov ZŠ
predchádzajúceho kalendárneho roka.

k 15. septembru

2. Výšku finančných príspevkov – normatív pre školy a školské zariadenie v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce na príslušný kalendárny rok obec vypočíta v zmysle platného nariadenia
vlády SR č. 668/2004 Z.z. a z východiskových podkladov zverejnených MF SR.
Finančné prostriedky sa poskytujú na príslušný kalendárny rok.
3. Výška finančných prostriedkov pre materskú školu a školské zariadenia tvorí prílohu k
tomuto VZN – Rozpis finančných prostriedkov na prevádzkové náklady a mzdy
materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne.
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4. Vyčlenené príspevky sú určené len na mzdy zamestnancov škôl a školských zariadení a na
úhradu prevádzkových nákladov. Pri čerpaní príspevkov obec je povinná zabezpečiť
hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť použitia.

§3
Spôsob poskytovania finančných príspevkov
1 Finančné prostriedky určené (v prílohe VZN) pre MŠ, ŠJ a ŠKD nebudú poskytované
formou dotácie, ale budú predstavovať priame náklady obce, nakoľko tieto organizácie
nemajú právnu subjektivitu.
§4
Záverečné ustanovenia
1. Obec môže použiť na financovanie originálnych kompetencií v školstve väčšiu aj menšiu
časť z dane právnických a fyzických osôb ako jej určuje výpočet, a to v zmysle interného
usmernenia MF SR. O objeme poskytovaných finančných prostriedkov rozhoduje obecné
zastupiteľstvo.
2. Príloha o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy a
školských zariadení k tomuto VZN bude každoročne schvaľovaná Obecným zastupiteľstvom
v Šalove rámci schvaľovania rozpočtu obce.
3. Týmto VZN sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie obce Šalov č. 1/2013 zo dňa
25.02.2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, ŠJ a ŠKD na území
obce Šalov.
4. Toto VZN obce bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Šalove č. 46/2015
dňa 31.08.2015 a nadobúda účinnosť dňom 15.09.2015.

Mgr. Renáta Kassaiová
starostka obce
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Príloha č. 1
Rozpis finančných prostriedkov na prevádzkové náklady a mzdy materskej školy,
školského klubu detí a školskej jedálne.

Obec Šalov určuje nasledovnú výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej
školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na 1 dieťa/ žiaka na rok 2015:
Kategória školy, školského
zariadenia
Dieťa MŠ s vyučovacím jazykom
maďarským

Normatív pre školy
a školské zariadenia v
zriaďovateľskej
pôsobnosti obce
922,00

Normatív pre školy
a školské zariadenia
v zriaďovateľskej
pôsobnosti iných
x

Žiak ŠKD pri ZŠ s vyučovacím
jazykom maďarským

724,00

x

Školská jedáleň pri MŠ s vyučovacím
jazykom maďarským

494,00

x

1 Výška dotácie bola vyčíslená podľa § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. v znení
neskorších predpisov ako súčin počtu žiakov (podľa stavu k 15.09.2014), hodnoty
koeficientu z prílohy č. 3 tohto nariadenia a predpokladanej hodnoty jednotlivého
koeficientu pre kalendárny rok 2015.
2. Táto príloha je neoddeliteľnou súčasťou vyššie uvedeného VZN, ktorým sa určuje výška
finančných príspevkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce
Šalov a nadobúda účinnosť dňom 01.09.2015.
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