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Obec Horná Súča v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 6 ods.12 písm. c) zákona č.
596/2003 Z.z. o štátnej správe s školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení
zriadených na území obce Horná Súča (ďalej VZN), ktorým sa určujú:
 podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení,
 výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy a školských
zariadení,
 lehota na predloženie údajov potrebných na financovanie materskej školy a školských
zariadení,
 deň v mesiaci, v ktorom obec poskytne finančné prostriedky
Článok I
Všeobecné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo v Hornej Súči určuje týmto VZN výšku, spôsob poskytnutia
a použitia finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy, školského
klubu detí a zariadenia školského stravovania - školskej jedálne so sídlom na území
obce Horná Súča, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej
republiky.
2. Pre účely tohto VZN sa rozumie:
a) Poskytovateľom finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku je obec Horná
Súča.
b) Finančné prostriedky, ktoré sú určené na mzdy pre materskú školu, školský
klub detí a zariadenie školského stravovania – školskú jedáleň zahŕňajú
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, odmenu prípadne inú zložku mzdy, vyplácanú pedagogickým
a nepedagogickým zamestnancom 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 alebo školského zariadenia.
c) Finančné prostriedky, ktoré sú určené na prevádzku materskej školy, školského
klubu detí a zariadenia školského stravovania – školskej jedálne zahŕňajú
výdavky na tovary a služby definované Ministerstvom financií SR
v ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v kategórii 630 – tovary
a služby a 640 – bežné transfery. Ide o výdavky na cestovné náhrady, energie,
vodu a komunikácie, materiál, dopravné, rutinnú a štandardnú údržbu, nájomné
za nájom, služby špecifikované podľa ekonomickej klasifikácie, 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.
d) Hospodárnosťou je minimalizovanie nákladov na vykonanie činnosti alebo
obstaranie tovarov, prác a služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne
a kvality.
e) Efektívnosťou je maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu
k disponibilným verejným prostriedkom.
Článok II
Príjemca finančných prostriedkov.
1. Príjemcom finančných prostriedkov podľa tohto VZN je:
a) Materská škola, 913 33 Horná Súča 235
b) Školský klub detí, 913 33 Horná Súča 242
c) Zariadenie školského stravovania - školská jedáleň, 913 33 Horná Súča 242
Článok III
Podrobnosti financovania
1. Obec financuje náklady na deti materskej školy podľa počtu žiakov prijatých do
materskej školy podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
2. Obec financuje náklady na deti v školskom klube detí podľa počtu všetkých žiakov
školy podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka zo základnej
školy zriadenej na území obce.
3. Obec financuje náklady na stravovanie žiakov základnej školy podľa počtu všetkých
žiakov školy do 15 rokov veku podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho
kalendárneho roka.
Článok IV
Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
1. Ročná výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka /dieťa/ materskej
školy, školského klubu detí a zariadenia školského stravovania - školskej jedálne v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená v prílohe č. 1. tohto VZN
2. Obec oznámi príjemcovi finančných prostriedkov podľa článku II. tohto VZN výšku
finančných prostriedkov na rok 2013 do 30. apríla.2013, v ďalších rokoch do 31.
januára príslušného roka.
Článok V
Lehoty na predloženie údajov potrebných na financovanie
1. Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Michala Rešetku Horná Súča predloží
údaje o počte detí prijatých do materskej školy a o počte všetkých žiakov školy
v štruktúre podľa Článku III. najneskôr do 15.03.2013. V nasledujúcich rokoch do
30.09. predchádzajúceho roka.

Článok VI
Termín a spôsob poskytovania finančných prostriedkov
Obec Horná Súča poskytne príjemcovi podľa článku II finančné prostriedky mesačne
najneskôr 28. deň v mesiaci bezhotovostne.
Článok VII
Použitie finančných prostriedkov
1. Termín použitia finančných prostriedkov je do 31.12. príslušného kalendárneho roka.
2. Príjemca finančných prostriedkov podľa článku II je oprávnený použiť finančné
prostriedky len na úhradu nákladov na mzdy a prevádzku materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území obce Horná Súča a pri jej použití je povinný zabezpečiť
hospodárnosť a efektívnosť použitia.
3. V prípade, že finančné prostriedky nebudú vyčerpané do 31.12. príslušného roka, je
príjemca povinný nevyčerpané finančné prostriedky vrátiť na účet obce Horná Súča do
31.12. príslušného kalendárneho roka..
Článok VIII
Záverečné ustanovenia
1. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území
obce Horná Súča, neopravené týmto VZN, sa vzťahujú príslušné právne predpisy.
2. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Hornej Súči dňa 15.03.2013
uznesením č.8/03/2013-OZ.
3. VZN nadobúda účinnosť 01.04.2013.
4. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Hornej Súči.
V Hornej Súči dňa 16.03.2013.
Ing. Juraj Ondračka
starosta

Príloha č.l

Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na žiaka (dieťa) na rok 2013.
Kategória školy a školských zariadení
Základná škola s materskou školou Michala
Rešetku Horná Súča:
Materská škola
/počet detí 85/
Školský klub detí
/počet všetkých žiakov školy 301/
Zariadenie školského stravovania – školská
jedáleň
/počet všetkých žiakov školy 301/

Finančné prostriedky na mzdy
a prevádzku na žiaka (dieťa)

1 224,47 EUR
56,55 EUR
190,68 EUR

