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Ing. Cyril Revák v.r.
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Obecné zastupiteľstvo obce Ostrovany
na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, ust. § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
právnych predpisov a §7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v
znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce Ostrovany toto
VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č. 2/2013
o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku
školstva

§ 1
Úvodné ustanovenie
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) 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 pre deti materskej školy a školskej jedálne na území obce Ostrovany.
(3) Činnosť škôl a školských zariadení v originálnej pôsobnosti obce Ostrovany 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 a ŠJ.
(4) Normatívom sa rozumie príspevok, ktorým obec prispieva škole a školskému zariadeniu na
financovanie miezd a prevádzky na jedno dieťa materskej školy a školskej jedálne.
(5) Normatív pre školy a školské zariadenie na kalendárny rok sa skladá z normatívu pre materskú
školu a školskú jedáleň na bežný školský rok a na nový školský rok.
(6) Z normatívnych prostriedkov je možné financovať aj kapitálové výdavky MŠ a ŠJ.
§2
Podrobnosti financovania
(1) Finančné prostriedky sa poskytujú obci z rozpočtu Slovenskej republiky podľa Nariadenia vlády
SR č. 668/ 2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších
predpisov.
(2) Finančné prostriedky sú určené:
a) na mzdy a prevádzku MŠ a ŠJ (mzdy, odvody a bežná prevádzka),
b) na správu školských objektov (kapitálové výdavky),
c) na záujmové vzdelávanie detí v CVČ.
(3) Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku predstavujú bežné výdavky, ktoré zodpovedajú
ekonomickej klasifikácii definovanej Ministerstvom financií SR.
(4) Finančné prostriedky na správu školských objektov predstavujú výdavky spojené so správou týchto
objektov.

(5) 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.
(6) Výška finančných prostriedkov, ktoré obec použije na financovanie originálnych kompetencií obce
na úseku školstva na príslušný kalendárny rok, je uvedená v Prílohe č.1 tohto všeobecne záväzného
nariadenia.
§3
Lehoty na predloženie údajov
Riaditeľka MŠ predloží údaje o počte detí prijatých do MŠ na príslušný kalendárny rok najneskôr do
31. októbra predchádzajúceho kalendárneho roka.
§4
Úhrada nákladov na financovanie originálnych kompetencií
obce Ostrovany na úseku školstva
(1) Materská škola a Školská jedáleň Ostrovany nemajú právnu subjektivitu. Z tohto dôvodu im obec
dotáciu neposkytuje.
(2) Finančné prostriedky na prevádzku a mzdy v MŠ, ŠJ a správu školských objektov poskytnuté
územnej samospráve z výnosu dane z príjmov sú bežným príjmom obce.
(3) Obec financuje originálne kompetencie na úseku školstva priamo zo svojho rozpočtu bez ich
poskytovania MŠ a ŠJ.
§5
Podmienky poskytovanie finančných prostriedkov
na záujmové vzdelávanie v CVČ
(1) Neštátny zriaďovateľ alebo iná obec, ktorá je zriaďovateľom CVČ, môže požiadať obec o finančné
prostriedky na záujmové vzdelávanie detí v takomto CVČ na dieťa vo veku 5 do 15 rokov s trvalým
pobytom v obci Ostrovany.
(2) V žiadosti doloží:
a) zoznam detí, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska,
b) fotokópiu Rozhodnutia riaditeľa CVČ o prijatí dieťaťa do CVČ,
c) fotokópiu zriaďovacej listiny.
(3) Neštátny zriaďovateľ alebo iná obec, ktorá je zriaďovateľom CVČ, podáva žiadosť podľa ods. 1 a
2 na rok 2013 najneskôr do 30. 6. 2013 a v ďalších rokoch na príslušný kalendárny rok do 31. októbra
predchádzajúceho kalendárneho roka.
(4) Obec poskytuje finančné prostriedky na to isté dieťa prijaté najviac v jednom CVČ.
(5) Obec poskytne zriaďovateľovi CVČ po splnení podmienok uvedených v ods. 1 až 4 finančné
prostriedky na jedno prijaté dieťa a príslušný kalendárny rok na záujmové vzdelávanie v CVČ vo
výške, ktorú určí obecné zastupiteľstvo po uzatvorení termínu na podávanie žiadostí (príloha č.1).
(6) Podmienky poskytnutia finančných prostriedkov dohodne obec v zmluve so zriaďovateľom CVČ,
ktorá obsahuje výšku, termín poskytnutia, účel a použitie, podmienky vrátenia finančných prostriedkov
a spôsob kontroly.
§8
Záverečné ustanovenia
(1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v
Ostrovanoch.

(2) Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Ostrovanoch uznesením
číslo 82/2013 dňa 30.4.2013 a nadobúda účinnosť 15.4.2013.
(4) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušujú všetky uznesenia, ktoré odporujú tomuto
VZN.

V Ostrovanoch dňa 30.4.2013

Ing. Cyril Revák v.r.
starosta obce

Príloha č. 1

Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, dieťa v školskej jedálni, na
správu školských objektov v obci Ostrovany a na záujmové vzdelávanie v CVČ pre rok 2013:
Škola a školské zariadenie Výška finančných
prostriedkov

Počet detí
k 15. 9. 2012

Materská škola

1 611,- €/ dieťa/rok

59

Školská jedáleň

106,- €/dieťa/rok

59

Správa školských objektov 5 240,- €/rok
CVČ

30,- €/dieťa/rok

-

-

ZMENA A DOPLNOK č. 1
Všeobecne záväzného nariadenia
č. 2/2013
o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku
školstva
Obecné zastupiteľstvo obce Ostrovany na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ust. § 6 ods. 12 písm.
c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a §7 zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov mení a dopĺňa do VZN č
2/2013 prílohu č. 1 platnú pre rok 2014 takto:
Príloha č. 1
Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, dieťa v školskej jedálni, na
správu školských objektov v obci Ostrovany a na záujmové vzdelávanie v CVČ pre rok 2014:
Škola a školské zariadenie Výška finančných
prostriedkov

Počet detí
k 15. 9. 2013

Materská škola

1 583,- €/ dieťa/rok

58

Školská jedáleň

104,- €/dieťa/rok

58

Správa školských objektov 5 264,- €/rok
CVČ

35,- €/dieťa/rok

-

-

§8
Záverečné ustanovenia
(5) Zmenu a doplnok tohto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvom v Ostrovanoch uznesením
číslo 102/2014 dňa 6.3.2014 a nadobúda účinnosť dňom 21.3.2014.
V Ostrovanoch dňa 6.3.2014

Ing. Cyril Revák v.r.
starosta obce
ZMENA A DOPLNOK č. 2
Všeobecne záväzného nariadenia
č. 2/2013
o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku
školstva
Obecné zastupiteľstvo obce Ostrovany na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ust. § 6 ods. 12 písm.
c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a §7 zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov mení a dopĺňa do VZN č
2/2013 prílohu č. 1 platnú pre rok 2015 takto:
Príloha č. 1
Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, dieťa v školskej jedálni, na
správu školských objektov v obci Ostrovany a na záujmové vzdelávanie v CVČ pre rok 2015:
Škola a školské zariadenie Výška finančných
prostriedkov

Počet detí
k 15. 9. 2014

Materská škola

1856,40 €/ dieťa/rok

68

Školská jedáleň

122,40 €/dieťa/rok

68

Správa školských objektov 6 738,12 €/rok
CVČ

40,- €/dieťa/rok

-

-

§8
Záverečné ustanovenia
(5) Zmenu a doplnok tohto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvom v Ostrovanoch uznesením
číslo 9/2014 dňa 12.12.2014 a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2015.
V Ostrovanoch dňa 12.12.2014

Ing. Cyril Revák v.r.
starosta obce
ZMENA A DOPLNOK č. 3
Všeobecne záväzného nariadenia
č. 2/2013
o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku
školstva
Obecné zastupiteľstvo obce Ostrovany na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ust. § 6 ods. 12 písm.
c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a §7 zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov mení a dopĺňa do VZN
č. 2/2013 prílohu č. 1 platnú pre rok 2016 takto
Príloha č. 1
Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, dieťa v školskej jedálni, na
správu školských objektov v obci Ostrovany a na záujmové vzdelávanie v CVČ pre rok 2016:
Škola a školské zariadenie Výška finančných
prostriedkov

Počet detí
k 15. 9. 2015

Materská škola

1719,90 €/ dieťa/rok

63

Školská jedáleň

113,40 €/dieťa/rok

63

Správa školských objektov 6 718,95 €/rok
CVČ

45,- €/dieťa/rok

-

-

§8
Záverečné ustanovenia
(1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v
Ostrovanoch.
(2) Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Ostrovanoch uznesením
číslo 43/2011 dňa 1.12.2011 a nadobúda účinnosť 1.12.2011.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2013.
(4)Zmenu a doplnok tohto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvom v Ostrovanoch uznesením číslo
102/2014 dňa 6.3.2014 a nadobúda účinnosť dňom 21.3.2014.

(5) Zmenu a doplnok tohto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvom v Ostrovanoch uznesením číslo
9/2014 dňa 12.12.2014 a nadobúda účinnosť 1.1.2015.
(6) Zmenu a doplnok tohto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvom v Ostrovanoch uznesením
číslo xx/2015 dňa 15.12.2015 a nadobúda účinnosť 1.1.2016.
(7) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušujú všetky uznesenia, ktoré odporujú tomuto
VZN.
V Ostrovanoch dňa 15.12.2015
Ing. Cyril Revák v.r.
starosta obce

