Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie
originálnych kompetencií na úseku školstva
Mesto Lipany podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 12 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
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Činnosť škôl a školských zariadení v originálnej pôsobnosti mesta Lipany je financovaná formou
normatívneho financovania, vlastných prijímov škôl a zariadení, priamo z rozpočtu mesta,
grantov a dotácií.
2. Normatívom sa rozumie príspevok, ktorým mesto prispieva škole a školskému zariadeniu
na financovanie miezd a prevádzky na jedného žiaka MŠ, žiaka v ŠKD, žiaka v ZUŠ, CVČ
a na jeden vydaný obed pre žiaka ZŠ a MŠ.
3. Mesto poskytuje škole a školskému zariadeniu normatívny príspevok v mesačných splátkach
do 25. dňa v mesiaci, minimálne vo výške 90 % ročného príspevku.
4. Nespotrebovanú časť normatívneho príspevku školy a školského zariadenia a vlastných
príjmov v kalendárnom roku je v nasledujúcom roku možné vrátiť po schválení zriaďovateľom
v plnej výške.
5. So súhlasom zastupiteľstva je možné z normatívnych prostriedkov financovať aj kapitálové
výdavky.
6. Na základe žiadosti riaditeľa školy a školského zariadenia a so súhlasom zriaďovateľa
je možný presun z prostriedkov určených mzdovým normatívom na prevádzku
a v odôvodnených prípadoch aj opačne z prostriedkov určených na prevádzku presun
na mzdy.
7. Na základe žiadosti riaditeľa školy a školského zariadenia a so súhlasom zriaďovateľa
je možné potreby nad rámec bežnej činností (odchodné, odstupné, havarijný stav a pod.)
financovať nad rámec normatívneho príspevku z rozpočtu zriaďovateľa.
Článok 2
Normatívy
A) Materské školy
Normatívne financovania predškolskej výchovy v materských školách sa vypočíta ako súčin počtu
detí prijatých do materskej školy rozhodnutím riaditeľky materskej školy a ročného normatívu.
Spôsob pridelenia normatívu na dieťa prijaté rozhodnutím riaditeľky školy sa zmení na pridelenie
normatívu na dieťa navštevujúce materskú školu od daného mesiaca. V triede, kde sú deti
zo sociálne znevýhodneného prostredia, sa bude sledovať priemerná mesačná dochádzka. Ak sa
v tejto triede dosiahne viac ako polovičná návštevnosť, tak bude zabezpečené financovanie
vo výške 100 % normatívneho príspevku, v opačnom prípade vo výške 50 %.
1. Podrobnosti financovania materských škôl: Mesto financuje náklady na deti v materských
školách normatívnym spôsobom podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka.
2. Lehota na predloženie údajov, podľa ktorých bude mesto financovať materské školy: Mesto ako
zriaďovateľ materských škôl v meste je povinné poskytnúť údaje o počtoch detí podľa článku
2 ods. 1 okresnému úradu v sídle kraja do 5. októbra kalendárneho roka.
3. Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy:
Normatív

Výška normatívu v €

Mzdový

1 595,00

Mzdový pre deti so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami

1 243,00

Prevádzkový

149,37

4. Deň v mesiaci, do ktorého mesto poskytne finančné prostriedky: Mesto poskytne finančné
prostriedky do 25. dňa v mesiaci.

B) Školské kluby detí
1. Podrobnosti financovania školských klubov detí: Mesto financuje náklady na deti v školských
kluboch detí normatívnym spôsobom podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského
roka.
2. Lehota na predloženie údajov, podľa ktorých bude mesto financovať školské kluby detí: Mesto
ako zriaďovateľ školských klubov detí v meste je povinné poskytnúť údaje o počtoch detí podľa
článku 2 ods. 1 okresnému úradu v sídle kraja do 5. októbra kalendárneho roka.
3. Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa v školskom klube detí:
Normatív
Výška normatívu na žiaka v ŠKD v €

ZŠ Hviezdoslavova 1

ZŠ Komenského 113

650,00

600,00

4. Deň v mesiaci, do ktorého mesto poskytne finančné prostriedky: Mesto poskytne finančné
prostriedky do 25. dňa v mesiaci.
C) Základná umelecká škola
1. Podrobnosti financovania základnej umeleckej školy: Mesto financuje náklady na deti
v základnej umeleckej škole v individuálnej forme vzdelávania a v skupinovej forme vzdelávania
od piatich do 25 rokov veku normatívnym spôsobom podľa stavu k 15. septembru začínajúceho
školského roka.
2. Lehota na predloženie údajov, podľa ktorých bude mesto financovať ZUŠ: Mesto ako
zriaďovateľ ZUŠ v meste je povinné poskytnúť údaje o počtoch detí podľa článku 2 ods. 1
okresnému úradu v sídle kraja do 5. októbra kalendárneho roka.
3. Výška finančných prostriedkov určených na dieťa v základnej umeleckej škole:
Normatív

Výška normatívu v €

Individuálna forma vzdelávania

810,00

Skupinová forma vzdelávania

420,00

4. Deň v mesiaci, do ktorého mesto poskytne finančné prostriedky: Mesto poskytne finančné
prostriedky do 25. dňa v mesiaci.
D) Školské jedálne
1. Podrobnosti financovania školských jedální: Mesto financuje náklady na vydané jedlo pre žiaka
základnej školy a dieťa materskej školy.
2. Lehota na predloženie údajov, podľa ktorých bude mesto financovať školské jedálne: Mesto ako
zriaďovateľ školských jedálni v meste je povinné poskytnúť údaje o počtoch detí podľa článku
2 ods. 1 okresnému úradu v sídle kraja do 5. októbra kalendárneho roka.
3. Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku v školských jedálňach:
Normatív

Výška normatívu v €

Mzdový

1,15

Prevádzkový

0,12

4. Deň v mesiaci, do ktorého mesto poskytne finančné prostriedky: Mesto poskytne finančné
prostriedky do 25. dňa v mesiaci.
E) Centrum voľného času
1. Podrobnosti financovania centra voľného času: Mesto na financovanie centra voľného času
použije údaje o počte obyvateľov mesta od päť rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku
s trvalým pobytom na území mesta podľa stavu k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa
zisťovanie uskutočňuje. Počet detí v centre voľného času vychádza z počtu prijatých detí
s trvalým pobytom v meste Lipany do centre voľného času rozhodnutím riaditeľa školy.
2. Lehota na predloženie údajov, podľa ktorých bude mesto financovať centrum voľného času:
Mesto neposkytuje okresnému úradu v sídle kraje údaje o počte detí v centre voľného času.

3. Výška finančných prostriedkov určených pre centrá voľného času: Mesto poskytne finančné
prostriedky na žiaka raz ročne v jednom CVČ nezávisle od toho, kde navštevuje CVČ.
Normatív

Výška normatívu v €

Normatív na žiaka v CVČ – s trvalým pobytom v meste

32,00

4. Deň v mesiaci, do ktorého mesto poskytne finančné prostriedky: Mesto poskytne finančné
prostriedky do 25. dňa v mesiaci.
Článok 3
Záverečné ustanovenie
1. Novela Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov
na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva bola prerokovaná a schválená
na XXXVIII. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lipanoch dňa 30.01.2018.
2. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov
na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva v znení účinnom od 08.09.2016,
zmenené a doplnené Novelou Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných
prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva schválenou na XXVII.
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lipanoch dňa 26.01.2017 účinné od 10.02.2017
a
Novelou Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov
na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva schválenou na XXXIII. zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Lipanoch dňa 10.08.2017 účinné od 25.08.2017 zostávajú
v pôvodnom znení.
3. Po zverejnení novela VZN nadobúda účinnosť dňa 15.02.2018.

V Lipanoch 31.01.2018

Ing. Vladimír Jánošík, v.r.
primátor mesta

Dôvodová správa
Zmenou VZN sa reaguje na zvýšený počet prihlásených žiakov v školských kluboch detí
na oboch školách (ZŠ Hviezdoslavova – zo 72 na 87 a ZŠ Komenského - zo 121 na 144)
v školskom roku 2017/2018. Reálna potreba finančných prostriedkov na činnosť školských klubov
detí v roku 2018 je 123 000,-- €, pričom predpokladaný rozpočet na rok 2018 pri normatíve
prijatom VZN účinným od 25.08.2017 je 153 738,-- €. Pri navrhovaných normatívoch sa rozpočet
na rok 2018 upraví na 134 700,-- €,
Tab. 1 Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa v školskom klube
detí:
Výška normatívu v €
ŠKD pri škole
Pôvodná
Nová
ZŠ Hviezdoslavova 1
702,00
650,00
ZŠ Komenského 113
648,00
600,00

Zmenou VZN sa reaguje na novelu zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, kde sa v § 7a ods. 1 písm. a)
slovo „troch“ nahrádza slovom „piatich“.
Nové znenie zákona:
Na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam na nasledujúci kalendárny
rok podľa osobitného predpisu 24d) sa zbierajú údaje o počte
a)

žiakov základnej umeleckej školy v individuálnej forme vzdelávania a v skupinovej forme
vzdelávania od piatich rokov veku do dovŕšenia 25 rokov veku podľa stavu k 15. septembru
začínajúceho školského roka; v cirkevných školách a súkromných školách žiakov do dovŕšenia
15 rokov veku.

Preto sa v pôvodnom znení VZN, v Čl. 2, časti C) Základná umelecká škola, bod 1, mení slovo
„troch“ na slovo „piatich“.
Nové znenie VZN:
1. Podrobnosti financovania základnej umeleckej školy: Mesto financuje náklady na deti
v základnej umeleckej škole v individuálnej forme vzdelávania a v skupinovej forme vzdelávania
od piatich do 25 rokov veku normatívnym spôsobom podľa stavu k 15. septembru začínajúceho
školského roka.
Zmenou VZN sa reaguje na Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 278/2017 Z. z., ktorým sa
ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018 (480,-- €), účinné od 01.01.2018
a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 359/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice
platových taríf zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme účinné od 01.01.2018.
S ohľadom na vyššie uvedené Mesto Lipany upravuje normatívy pre školy a školské zariadenia na
zabezpečenie platov zamestnancov v rámci originálnych kompetencií.
Tab. 2 Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku v školských jedálňach:
Výška normatívu v €
Normatív
Pôvodná
Nová
Mzdový
1,04
1,15
Ing. Lenka Lukáčová
odborný zamestnanec školského úradu

