NÁVRH“
Obecné zastupiteľstvo v Čiližskej Radvani vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6
ods. 12, písm. c zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení neskorších predpisov, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane
z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov
územnej samospráve v znení neskorších predpisov, vydáva pre obec Čiližská Radvaň

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/ 2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2018 v obci Čiližská Radvaň
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Čiližská Radvaň dňa : 16.02.2018
Návrh VZN zvesený na úradnej tabuli v obci Čiližská Radvaň dňa :
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia určiť výšku dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy, na dieťa a žiaka školského zariadenia v obci Čiližská Radvaň na rok
2018.
Dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka je určená nasledovným školám a školským
zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čiližská Radvaň




Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda , Čiližská Radvaň č. 40 –
Csilizradvány 40
Školská jedáleň pri Základnej školy Móra Kóczána s vyučovacím jazykom
maďarským - Kóczán Mór Alapiskola, Čiližská Radvaň č. 258 - Csilizradvány 258
Školský klub detí pri Základnej školy Móra Kóczána s vyučovacím jazykom
maďarským - Kóczán Mór Alapiskola, Čiližská Radvaň č. 258 - Csilizradvány 258

Prijímateľ dotácie je oprávnený použiť finančné prostriedky len na úhradu osobných a
prevádzkových nákladov materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce a
pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť , efektívnosť a účinnosť jej použitia.
So súhlasom obecného zastupiteľstva je možné z dotácie financovať aj kapitálové výdavky.

Článok 2
Dotácie
1/ Materská škola
a/ podrobnosti financovania
 Obec financuje náklady na prevádzku a mzdy MŠ podľa počtu detí prijatých do MŠ
podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka
b/ výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
 minimálna výška finančných prostriedkov na 1 dieťa MŠ/rok je 1.900,-- EUR.
2/ Zariadenie školského stravovania
a/ podrobnosti financovania
 Obec financuje náklady na stravovanie žiakov ZŠ podľa počtu všetkých žiakov
ZŠ a MŠ do 15 rokov veku podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho
roka
b/ výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
 Minimálna výška finančných prostriedkov na stravovanie1 žiaka školy a materskej
školy/rok je 140,-- EUR.
3/ Školský klub detí pri ZŠ
a/ podrobnosti financovania
 Obec financuje náklady prevádzku ŠKD podľa počtu všetkých žiakov základnej
školy /bez rozdielu trvalého pobytu/ podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho
kalendárneho roka
b/ výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
 Minimálna výška finančných prostriedkov na 1 žiaka ŠKD/rok je 120,-- EUR.
Článok 3
Termín a spôsob poskytovania finančných prostriedkov
Obec poskytne príjemcovi finančné prostriedky mesačne /vo výške jednej dvanástiny
celkových finančných prostriedkov určených na príslušný kalendárny rok/, a to najneskôr
28. deň v mesiaci.
Článok 4
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie obce bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Čiližskej Radvani dňa
, číslo uznesenia
.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho
vyvesenia na úradnej tabuli obce.
V Čiližskej Radvani dňa 16.02.2018
Erzsébet Janík v.r.
starostka obce

Výpočet dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2018 sa určuje nasledovne:
Materská škola
25
– počet žiakov MŠ k 15.9.2017 – štat. výkaz – školstvo Škol /MS SR/ 40-01
27,8 – koeficient podľa nariadenia vlády č. 415/2012 Z.z.
84,17 – hodnota jednotkového koeficientu v roku 2018 na základe podielového dane
0,40 x 1 923 735 000,00 : 9 142 490,30 = 84,17
Výpočet pre MŠ
25 x 27,8 x 84,17 = 58 498,15 EUR
-

stravu dostanú od ŠJ 25 x 1,8 x 84,17 = 3 787,65 EUR /pripočítaný k ŠJ/

na materskú školu za 2018

54 710,50 EUR /2 188,42 EUR/dieťa/rok/

Školská jedáleň
280 - počet žiakov ZŠ k 15.9.2017 – štat. výkaz – školstvo Škol/MS SR/ 40-01
1,8
- koeficient podľa nariadenia vlády č. 415/2012 Z.z. /ŠJ potenciálni stravínci ZŠ/
84,17 - hodnota jednotkového koeficientu v roku 2018
Výpočet pre ŠJ
280 x 1,8 x 84,17 = 42 421,68 EUR
+ stravníci z MŠ
spolu: 305 stravník

3 787,65 EUR

spolu ŠJ
46 209,33 EUR
/151,06 EUR/potencion.stravník/rok/

Školský klub detí
280 - počet žiakov ZŠ k 15.9.2017 – štat. výkaz – školstvo Škol/MS SR/ 40-01
1,6
- koeficient podľa nariadenia vlády č. 415/2012 Z.z. /ŠJ potenciálni stravínci ZŠ/
84,17 - hodnota jednotkového koeficientu v roku 2018
Výpočet ŠKD
280 x 1,6 x 84,17 = 37 708,16 EUR na ŠKD
/134,67 EUR/žiak/rok/
Rekapitulácia:
MŠ
54 710,50 EUR
ŠJ
46 209,33 EUR
ŠKD
37 708,16 EUR
Spolu za školské zariadenia 138 627,99 EUR

