
Obecné zastupiteľstvo obce Popioč vo veciach územnej samosprávy vzmysle § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zneaí neskorších pravnych predpisov, § 6 ods. 2
a ods. 12 písm. d) zákona C. 596/2003 Z.z. o Státnej sprive v školstve aškolskej samospráve
oanene adoplnení mekto^ch zákonov vznení Deskoršich predpisov, § 19 zákona ô.
523/2004 Z.z. orozpofitových pravidlách verejnej spiávy aozmene adophiení niektorých
?l!(^LV..Zneaíneskorších PredPisov a § 7 zákona É. 583/2004 Z.z. o rozpoetovjwh
pravidlách územnej samosprävy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znetí neskorších
prcdpisovvydávatoto

Všeobecne záväzné nariadenie obce Poproč č. 5/2019

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a žiaka Školských zariadení so sídlom na území obce Poproč

§1

Predmet úpravy

(1) Väeobecne záväzne nariadenie obce urôuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku
amzdy fiaka1) záMadaej mneleckej äkoly, posluchäca jazykovej školy, dieťa
materskej Školy a Skolských zariadeoí so sídlom na území obce Poproc, ktoré sú na
záldade rozhodnutia Ministerstva äkolstva SR zaradené do siete škôl aškolských
zariadení MÍnistersŕva školstva Slovenskej rcpubliky2) .

§2

Prfjemca dotácie

(1) Príjemcom dotácie podTa tohto nariadenieje
a) materská škola a školské zariadenia (školský tíub, Skolská jedáleň a centrum

voľného ôasu) ako orgamzacná súíasť rozpočtovej oigamzácie obce s právnou
subjekävitou v zriad'ovateľskej pôsohnosä obce.

§3

Výška a úcel dotácie

^ ^^ í^í ^^s?^^^^^^n"a.^^^^-nľady^ ^iet*amatCTSke^
školy ažiaka Školských zariadení v zriad'ovateľskej pôsohnosti obce Je určená
v prílohe č. 1 všeobecne záväzného nariadenia.

(2) Prijimater dotácie podTa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných
a prevádzkových nákladov materskej §koly a školských zariadení so sídlom na území
obce a pri jej použití musí zabezpečíť hospodámosť, efektívnosť a úôelnosť použitia,



(3) Vprípade, Že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. prislušného kalendámeho roku, je
prijímateľ povinný nevyčerpanú Čas dotácie viátiť späť na úéet obce do 31 12.
prislušuého kalendámeho roku.

§4

Termín a spôsob poskytovania dotácie

Obec_poskytae prijemcovi podľa § 2 dotáciu mesaŕne vo výške jedng dvanástmy
z dotácie na príslušný kalendámy rok do 25. dňa prfslusného mesiaca.

§5

Záverečné ustanovenia

(1) Na ustenovenia súvisiace s uriienim výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej äkoly ažialca äkolského zaríadenia so sídlom na území obce Poproô,
neupravené týmto všeobecne z&väzným nariadením, sa vzfahujú prislušné privne
predpisy3).

(2) Toto VZN bolo schválené Obecaým zastupiteľstvom obce Poproô däa ^%:.^.l:lo.fí

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účumosť dňa .ž.í..íŕ?."?..o.!.tíÍ
.<**

(4) Dňom nadobudnutia úéinnosti Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019 zo dňa
2^1?_'2<L19,(I.ľlľeDÍ v^k^ dotácle Da prcvádácu amzdy na dieťa materskcj školy
ažiaka školských zariadení so sídlom na území obce Poproč sa zru^uje Vš^becne
záväzné nariadenie Obce PoproČ c. 1/2019 zo dňa 25.3.2019 o urôení výsky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej gkoly a žiaka školských zariadem so sídlom
na území obce PoproÔ.

V PoproCi, dňa "..Ž.1A-..Í.(?J<1Í

Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

1) ust § 6 ods. 12 pfem._d) zákon, i. 59S2003 Z.z. oMtnej ^rive v Skolstve aikolskej samosprtve
a o zmene a doplneni mektorých zákonov v znení neskaróích predpisov

2) §15 zákona č. 596/2003 Z.z. v znení neskorSÍch predpisov
3) napr. ust. § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. zákona o rozpočtových pravidlách verejnej sprävy



Príloha č. 1

Dotácia na rok 2020 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej Skoly a žiaka škokkych
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Poproí

Kategória Skôl a školských zariadení Dotácia na mzdy a prevádzku

na žiaka v  

Materská škola 2 546.36.-

Skolský klub detí 478,68.-

Skolskájedáleň 304.72.-

cvc 70,89.-



Dôvodová správa k návrhu VZN č.5/2019
o určenívýškydotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a íiaka školských zariadení

v zriaďovaterskej pôsobnosti obce Poproč

Všeobecná časť

Podľa § 6 ods.12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a Školskej samospráve
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je obec povinná určíť:

podrobnostifinancovania školských zariadení,.

výšku dotácie na dieťa materskej' školy, žiaka školského klubu detí, žiaka centra vorného času.

a stravníka školskej jedálne na príslušný kalendárny rok na mzdy, odvody a prevádzku
týchto školských zariadení,
deň v mesíaci, v ktorom poskytne tieto finanČné prostriedky..

Výška dotácieje určená:

a) osobnými nákladmi, ktoré pokrývajú nárokové zložky miezd a nenárokové zložky miezd
pedagogických a nepedagogických zamestnancov,

b) prevádzkovými nákladmi, ktoré pokrývajú výdavky na energie, vodu/ údržbu budov, opravy,
revízie a materíálne vybaveniejednotlivých zariadení,

c) konkrétna výška pridelenej sumy Je určená ako súčin výšky dotácie na jedno dieťa/ žiaka
a zodpovedajúceho počtu detí/ žiakov v Škole/ školskom zariadení.

Pre materskú skolu je dotácia stanovená na počet detí MŠ podľa údajov k 15.9. príslušného.

školského roka.

Pre školský klub detfj'e stanovená dotácia podľa počtu žiakov základnej školy/ prijatých do.

školského klubu detí podľa údajov k 15.9. príslušného školského roka.
Pre výpočet normatívu na školskú jedáleň sa vychádza z počtu potenciálnych stravníkov t.J..

poČtu všetkých žiakov navštevujúcich základnú školu a počtu stravníkov - detí materskej
školy k 15.9. príslušného skolského roka.
Pre centrum vorného Času je stanovená dotácie podFa počtu detí prihlásených na záujmovú
činnosť k 15.9. príslušného školského roka.

Dotácie na mzdy a prevádzku škôl aškolských zariadení sú poskytované zvýnosu dane zpnjmov/
ktoryje obci priderovaný zo štátneho rozpočtu podľa osobitných predpisov - zákon 564/2004 Z.z.
o rozpočtovom určení výnosu dane z prijmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdefovaní dane z príjmov územnej samospráve.

Výška dotácie prejednotlivých prfjemcovje uvedená v prílohe č. 1 tohto VZN.

Navrhovaná výška dotácie Je vypočítaná osobitne pre každého príjemcu dotácie avychádza
z nákladov na mzdy a prevádzku j'ednotlivých školských zariadení za predchádzajúcí kalendárny rok
2018 vsúlade s navýšením platových taríf platných od 1.1. 2019 a navýšením platových taríf od
1.1.2020.

Spracovala:
RNDr. Božena Mihóková

riaditeľka školy



y

Obec P OP RO C, okres KoŠice - okolie

Výpis z uznesenia Obecného zastupiteľstva v Poproči

Obecné zastupiteľstvo vPoproči na svojom plánovanom zasadnutí dňa
28.11.2019 prijalo uznesenie OZ c. B.12/1./2019, ktorým sa OZ

uznáša na:

- Všeobecne záväznom nariadení obce PoproÍ c. 5 / 2019 o urcení výŠky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej škoty a žiaka školských zariadení so sídlom na
území obce PoproÍ.

Hlasovanie:
za 9 Mff. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam

prítomní poslanci Komora, Ing. Branislav PetráS, PhD., Ing. Eva Petrášová, Ing. Ján SpiSák,
na hlasovaní: 9 PhDr. Dominika Vincová, PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová

1

proti o

zdrôalsa o

Schválené

Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce

v.r.

podpísaladňa: 06.12.2019

VPoproČi, dňa 6.12.2019

Za správnosť vyhotovenia: Svetlana Gajdová


