Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nižné Ružbachy č. 1/2018
o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na
úseku školstva

Úvodné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Nižných Ružbachoch podľa § 6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 12 zákona NR SR č. 596/2003 Z.
z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN) o určení
výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva.
Čl. I.
Spoločné ustanovenia
(1) Toto VZN Obec Nižné Ružbachy vydáva na vykonanie ustanovenia § 6 ods. 12 písm. d)
zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Podľa tohto VZN obec určuje výšku príspevku obce pre
financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva formou normatívneho
financovania.
(2) Originálnymi kompetenciami na úseku školstva, ktoré zabezpečuje územná samospráva,
je zabezpečenie činnosti, materskej školy, školského klubu detí, školského strediska
záujmovej činnosti, zariadenia školského stravovania pre žiakov základnej školy a deti
materskej školy.
(3) Činnosť škôl a školských zariadení v originálnej pôsobnosti obce Nižné Ružbachy je
financovaná formou normatívneho financovania priamo z rozpočtu obce, ktoré zohľadňuje
výnos z podielových daní, ktorý je súčasťou rozpočtu obce, z vlastných príjmov škôl
a zariadení z poplatkov za MŠ, ŠJ a ŠKD, z prenájmu nebytových priestorov a účelových
grantov a dotácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu školy.
(4) Normatívom sa rozumie príspevok, ktorým obec prispieva škole a školskému zariadeniu
na financovanie miezd a prevádzky na jedno dieťa materskej školy, žiaka v školskom klube
detí a na jedného stravníka školskej jedálne.
(5) Obec poskytuje škole a školskému zariadeniu normatívny príspevok v mesačných
splátkach do 25. dňa v mesiaci, minimálne vo výške 1/12 ročného objemu príspevku.
(6) Normatív pre školy a školské zariadenie na kalendárny rok sa skladá z normatívu pre
školu a školské zariadenie na bežný školský rok a na nový školský rok.
(7) Z normatívnych prostriedkov je možné financovať aj kapitálové výdavky, ktoré na
základe žiadosti schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
(8) Zriaďovateľ môže pri vzniku významného prebytku hospodárenia školy a školského
zariadenia na základe odôvodnenej žiadosti v nasledujúcom roku v plnej výške vrátiť tento
prebytok škole a školskému zariadeniu ako navýšenie originálnych kompetencií z rozpočtu
obce.

(9) Riaditeľ školy a školského zariadenia môže so súhlasom zriaďovateľa vykonať presun
prostriedkov v schválenom rozpočte medzi školskými zariadeniami pri zachovaní mzdového
a prevádzkového normatívu v pomere 9:2.

Čl. II.
Normatívy
(1) Normatív pre materské školy
Normatívne financovanie predškolskej výchovy v materskej škole sa vypočíta ako súčin počtu
detí materskej školy a ročného normatívu.

Normatív

2200,– €

(2) Normatív pre školský klub detí
Normatívne financovanie pre školský klub detí sa vypočíta ako súčin počtu detí v školskom
klube a ročného normatívu.

Normatív

450,– €

(3) Normatív pre školské jedálne
Normatív na zariadenie školského stravovania pre žiakov základnej školy a deti materskej
školy sa vypočíta ako súčin počtu stravníkov a normatívu.

Normatív

425,– €

Pri výpočte normatívu na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva sa
vychádza z výkazu 40-01 o počte žiakov v územnej pôsobnosti obce a nariadenia vlády SR č.
668/2004 Z.z..

(4) Normatív pre centrum voľného času (CVČ)
Riaditeľ CVČ môže prijať dieťa do CVČ podľa § 5 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 na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu podľa § 7 ods. 2 Vyhlášky
MŠ SR č. 306/2009 Z.z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti,
centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe.
Podrobnosti financovania CVČ
Obec dostáva finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí podľa počtu obyvateľov s
trvalým pobytom na území obce od 5. roku veku do dovŕšenia 15. roku veku dieťaťa podľa
stavu k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje. Z takto
pridelených finančných prostriedkov financuje náklady na záujmové vzdelávanie detí do 15.
roku veku s trvalým pobytom na území obce v CVČ.
Normatívny príspevok pre CVČ sa vypočíta ako súčin počtu detí (spĺňajúcich kritériá podľa
prvého odseku prijatých do CVČ rozhodnutím riaditeľa CVČ podľa stavu k 15. septembru
predchádzajúceho kalendárneho roka) a ročného normatívu na jedno dieťa.
Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku CVČ
Normatív

80,– €

Spoločné ustanovenia
1. Riaditeľ CVČ predloží zoznam detí s trvalým pobytom na území obce Nižné Ružbachy
prijatých do CVČ podľa stavu k 15. septembru kalendárneho roka, kópie rozhodnutí riaditeľa
o prijatí dieťaťa do CVČ a kópie žiadostí zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do CVČ.
Zoznam prijatých detí musí obsahovať o každom žiakovi aspoň nasledujúce údaje:
a) meno dieťaťa a dátum jeho narodenia,
b) adresa trvalého pobytu,
c) číslo rozhodnutia o prijatí do CVČ,
d) záujmový útvar.
2. Do počtu detí pre výpočet normatívneho príspevku sa započítavajú len tie deti, pri ktorých
riaditeľ školského zariadenia doloží požadované dokumenty obsahujúce všetky údaje podľa
ods. 1 tohto článku. Na ostatné deti sa pri výpočte normatívneho príspevku neprihliada.
3. Obec môže na základe žiadosti poskytnúť finančný príspevok na dieťa navštevujúce CVČ
mimo územia obce.
Čl. III.
Záverečné ustanovenie
(1) Obecné zastupiteľstvo v Nižných Ružbachoch sa uznieslo na vydaní tohto Všeobecne
záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych
kompetencií na úseku školstva na svojom zasadnutí dňa 15.03.2018 a schválilo ho uznesením
č. 207. Všeobecne záväzné nariadenie nadobudne účinnosť dňa 31.03.2018.

(2) Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený od 19.02.2018 do 15.03.2018 na
úradnej tabuli obce.
(3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie obce Nižné Ružbachy č. 3/2016 zo dňa 14.12.2016 o určení výšky finančných
prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva.
(4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Nižných Ružbachoch.

podpísané
Mgr. Jozef Abrahamovský
starosta obce
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