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Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy
zriadenej na území obce Poruba
    Obec Poruba v zmysle § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 6 ods. 12 písm. d) zák. 596/2003 Z.Z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov
vydáva
toto všeobecné záväzné nariadenie, ktorým sa určuje výška dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy zriadenej na území obce Poruba.

Prvá časť
§ 1
Základné ustanovenia
         Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť výšku poskytnutia a spôsob použitia
dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy zriadenej na území obce Poruba, ktorej zriaďovateľom je obec a ktorá je na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie
       (1) Dotácia na mzdy je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky a zahŕňa 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 a odmenu, vyplácaných pedagogickému a nepedagogickému zamestnancovi 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; 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.
(2) Dotácia na prevádzku je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky škôl a školských zariadení podľa § 1 a zahŕňa výdavky za tovary a služby definované Ministerstvom financií SR v ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v kategórii 630 – tovary a služby. Ide o výdavky na cestovné náhrady, energie, vodu a komunikácie, materiál, dopravné, rutinnú a štandardnú údržbu, nájomné za nájom a služby špecifikované v položkách 631 až 637 ekonomickej klasifikácie.
(3) Počtom detí materskej školy rozhodujúcim pre pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku na žiaka a dieťa v aktuálnom kalendárnom roku , je ich počet k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola a školské zariadenie vykázala v štatistickom výkaze Škol MŠ SR 40-01.
(4) Prijímateľom dotácie pre školy a školské zariadenia definované v § 1 je:
a) obec Poruba za materskú školu  vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti bez právnej subjektivity.

Druhá časť
§ 3
(1) Obec Poruba určuje  ročnú výšku dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka a dieťa v prílohe č. 1 tohto VZN.

§ 4
Dotácia pre školu 
Ročná výška dotácie pre školu alebo školské zariadenie sa určí ako súčin počtu detí a žiakov uvedený v §2 ods.3 VZN a ročnej výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka a dieťa určenej v § 3 VZN. Ročná dotácia sa poskytuje v celých eurách bez desatinných miest, po matematickom zaokrúhlení súčinu.
§ 5
Platnosť a účinnosť

(1) Toto VZN bolo schválené uznesením OcZ Poruba č.  6/2012 zo dňa 11.12.2012.
(2) Všeobecne záväzné nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
(3) Týmto VZN sa ruší VZN č. 5/2011 zo dňa 06.12.2011 schválené uznesením č. 8/2011.

Ing. Helena Čavojská v.r.
starostka obce 


vyvesené pred schválením:  25.11.2012
zvesené pred schválením:    11.12.2012
vyvesené po schválení:         12.12.2012
zvesené po schválení:           31.12.2012       


















PRÍLOHA  č. 1 k VZN č. 5/2012



Kategória školy, školského zariadenia
normatív 
Materská škola- na 1 žiaka/rok
1549,82 Eur


































Dôvodová správa
Zákon č. 179/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 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, s účinnosťou od 1. januára 2010 mení doterajší postup obce pri poskytovaní dotácií na mzdy a prevádzku pre školy a školské zariadenia.
Podľa čl. II. bodu 2 citovaného zákona je obec povinná určiť výšku dotácie na prevádzku a mzdy
na žiaka školy a školského zariadenia všeobecne záväzným nariadením. 
Dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení sú poskytované z výnosu dane 
z príjmov, ktorý je obci prideľovaný zo štátneho rozpočtu podľa osobitných predpisov. 
Z uvedených dôvodov bude potrebné priebežne novelizovať všeobecne záväzné nariadenie, podľa vývoja výnosu dane z príjmov prideľovaného pre územnú samosprávu. 
	Navrhovaná výška dotácie v predkladanom všeobecne záväznom nariadení je určená v závislosti od objemu finančných zdrojov obce a na základe preukázateľných potrieb / rozpočtu / materskej školy .









	




