VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2019/IV
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 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 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 príjmov škôl a školských 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 jedno dieťa materskej školy, jedného žiaka
v školskom klube detí, základnej umeleckej školy alebo v centre voľného času a na jeden
vydaný obed pre dieťa materskej školy alebo žiaka základnej školy.
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 možné v nasledujúcom roku 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 finančných prostriedkov určených mzdovým normatívom na prevádzku
a v odôvodnených prípadoch aj opačne t. j. z finančných 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 financovanie predškolskej výchovy v materských školách sa vypočíta ako súčin
počtu detí prijatých do materskej školy rozhodnutím riaditeľa materskej školy a ročného
normatívu. 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, časť A, 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

1 980,00

Mzdový pre deti so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami

1 460,00

Prevádzkový

150,00

B) Školské kluby detí
1. Podrobnosti financovania školských klubov detí: Mesto financuje náklady na žiakov 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 žiakov podľa Článku 2, časť B, ods. 1 okresnému úradu v sídle kraja do 5.
októbra kalendárneho roka.
3. Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka v školskom klube
detí:
Školský klub detí ako súčasť

Výška normatívu v €

- Základnej školy, Hviezdoslavova 1, Lipany

750,00

- Základnej školy, Komenského 113, Lipany

575,00

C) Základná umelecká škola
1. Podrobnosti financovania základnej umeleckej školy: Mesto financuje náklady na žiakov
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 základnú umeleckú
školu: Mesto ako zriaďovateľ základnej umeleckej školy v meste je povinné poskytnúť
údaje
o počtoch žiakov podľa Článku 2, časť C, ods. 1 okresnému
úradu v sídle kraja do 5. októbra kalendárneho roka.
3. Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka v základnej
umeleckej škole:
Forma vzdelávania

Výška normatívu v €

Individuálna forma vzdelávania

945,00

Skupinová forma vzdelávania

320,00

D) Školské jedálne
1. Podrobnosti financovania školských jedální: Mesto financuje náklady na vydané jedlo pre
dieťa materskej školy/žiaka základnej 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/žiakov podľa Článku 2, časť D, 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
Mzdový

Výška normatívu v €
1,46

Prevádzkový

0,15

E) Centrá voľného času
1. Podrobnosti financovania centier 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 žiakov v centre voľného
času vychádza z počtu žiakov
s trvalým pobytom v meste Lipany
prijatých do centra voľného času rozhodnutím riaditeľa školy/školského zariadenia.
Mesto poskytuje finančné prostriedky aj pre centrá voľného času (štátne, cirkevné,
súkromné) zaradené do siete škôl a školských zariadení a pôsobiace v iných
obciach/mestách.
2. Lehota na predloženie údajov, podľa ktorých bude mesto financovať centrum voľného
času: Mesto poskytne finančné prostriedky na činnosť centra voľného času na základe
žiadosti jeho zriaďovateľa predloženej do 31. októbra daného školského roka. K žiadosti
je potrebné doložiť kópiu zriaďovacej listiny centra voľného času a kópie rozhodnutí
riaditeľa školy/školského zariadenia o prijatí žiaka/žiakov do centra voľného času.
V prípade zmeny počtu žiakov v centre voľného času v priebehu školského roka je
zriaďovateľ povinný túto skutočnosť oznámiť mestu.
3. Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku pre centrá voľného času:
Mesto poskytne finančné prostriedky na žiaka navštevujúceho centrum voľného času
pôsobiace pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta raz mesačne.
Mesto poskytne finančné prostriedky pre centrá voľného času pôsobiace mimo mesta
Lipany dva krát ročne, a to na mesiace september – december do konca daného
kalendárneho roka a na mesiace január – jún do konca daného školského roka.
Normatív

Výška normatívu v €

- na žiaka v CVČ (s trvalým pobytom v meste Lipany)

32,00

Článok 3
Záverečné a zrušovacie ustanovenie
1. Na Všeobecne záväznom nariadení o určení výšky finančných prostriedkov na
financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva sa uznieslo Mestské
zastupiteľstvo v Lipanoch na svojom IV. zasadnutí dňa 24.01.2019.
2. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 08.02.2019.
3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší do daného dňa účinné
Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie
originálnych kompetencií na úseku školstva v znení všetkých jeho noviel.

V Lipanoch 24.01.2019
Ing. Vladimír Jánošík, v.r.
primátor mesta

Dôvodová správa
Financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva v meste Lipany sa mení z dôvodu
účinnosti zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony od 01.01.2019. Uvedenou novelizáciou dochádza k výrazným zmenám
v systéme odmeňovania.
Materské školy
V materských školách (ďalej len „MŠ“) Nám. sv. Martina 80 a Kpt. Nálepku 7 došlo
v školskom roku 2018/2019 oproti školskému roku 2017/2018 k poklesu počtu prijatých detí
(zo 125 na 115) vzhľadom k nutnosti dodržania prevádzkových poriadkov v týchto školských
zariadeniach. Počet pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov sa
nemenil. MŠ Kpt. Nálepku 19 neeviduje oproti školskému 2017/2018 žiadne zmeny ani
v počte detí ani v počte zamestnancov.
Napriek uvedenému zníženiu počtu detí sa počet tried v uvedených MŠ nemenil. Pri úprave
finančných prostriedkov na mzdy preto bolo potrebné prihliadať aj na túto skutočnosť.
Súčasná výška mzdového normatívu na dieťa v MŠ Nám. sv. Martina 80 a Kpt. Nálepku 7
činí 1 595,-- € a v MŠ Kpt. Nálepku 19 1 243,-- €. Výška prevádzkového normatívu je
rovnaká, a to 149,37 €. Okrem týchto prostriedkov sú MŠ financované aj z príspevkov
zákonných zástupcov detí, ktorých výška je stanovená Všeobecne záväzným nariadením
o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Lipany.
Celková potreba finančných prostriedkov na mzdy pre rok 2019 bola vyčíslená pracovníčkou
mzdového referátu mesta Lipany.
Výška mzdového normatívu sa preto mení z 1 595,-- € na 1 980,-- € pre MŠ Nám.
sv. Martina 80 a MŠ Kpt. Nálepku 7 a pre MŠ Kpt. Nálepku 19 z 1 243,-- € na 1 460,-- €.
Výška prevádzkového normatívu pre rok 2019 bola stanovená na 150,-- €. Prevádzkový
normatív sa nemenil od roku 2009. Napriek tomuto nárastu (o 0,63 €) nedôjde k celkovému
navýšeniu výdavkov na prevádzku MŠ a vzhľadom k nižšiemu počtu detí v dvoch MŠ dôjde
dokonca k zníženiu príjmu pri týchto MŠ.
Uvedená zmena sa pri porovnaní výdavkov v rokoch 2018 a 2019 prejaví nasledovne:
Školské
zariadenie /
normatív

Rok 2018 (pri zmene počtu
detí od septembra 2018)
Výška
Rozpočet
normatívu

Rok 2019 (pri počte detí
zo septembra 2018)
Výška
Rozpočet
normatívu

Rozdiel

MŠ Nám. sv. Martina 80
- mzdový
- prevádzkový

1 595,00
149,37

194 058,33
18 173,35

1 980,00
150,00

227 700,00
17 250,00

33 641,67
- 923,35

1 595,00
149,37

194 058,33
18 173,35

1 980,00
150,00

227 700,00
17 250,00

33 641,67
- 923,35

1 243,00
149,37

79 552,00
9 559,68

1 460,00
150,00

93 440,00
9 600,00

13 888,00
40,32

592 940,00

79 364,96

MŠ Kpt. Nálepku 7
- mzdový
- prevádzkový
MŠ Kpt. Nálepku 19
- mzdový
- prevádzkový
Spolu

-

513 575,04

-

Školské kluby detí
V školskom roku 2018/2019 Školský klub detí (ďalej len „ŠKD“) pri ZŠ Hviezdoslavova 1 má
4 oddelenia (nárast o jedno oddelenie oproti predchádzajúcemu školskému roku) a 103
žiakov a ŠKD pri ZŠ Komenského má 6 oddelení (taktiež nárast o jedno oddelenie oproti
predchádzajúcemu školskému roku) a 168 žiakov. Celkovo počet žiakov v ŠKD oproti
školskému roku 2017/2018 vzrástol o 41 žiakov. Súčasný normatív na žiaka v ŠKD pri ZŠ
Hviezdoslavova 1 je vyšší (650,-- €) ako na žiaka v ŠKD pri ZŠ Komenského 113 (600,-- €)
z dôvodu nižšieho počtu žiakov v ŠKD a nutnosti pokrytia mzdových potrieb. Okrem týchto
prostriedkov sú ŠKD financované aj z príspevkov zákonných zástupcov žiakov, ktorých
výška je stanovená Všeobecne záväzným nariadením o určení čiastočných úhrad v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lipany.
Na základe údajov poskytnutých ekonomickým pracovníkom škôl pri súčasnom normatíve
dochádza každoročne v rámci ŠKD pri ZŠ Hviezdoslavova 1 k istému deficitu finančných
prostriedkov určených na mzdy a v rámci ŠKD pri ZŠ Komenského 113 k prebytku
finančných prostriedkov určených na mzdy. Po vyčíslení reálnej potreby mzdových
prostriedkov pre kalendárny rok 2019 sa úpravou normatívu mesto Lipany vyhne tvorbe
deficitu či prebytku zo strán jednotlivých ŠKD.
Z uvedeného dôvodu sa mení normatív na žiaka v ŠKD pri ZŠ Hviezdoslavova 1
zo 650,-- € na 750,-- € a pri ZŠ Komenského 113 zo 600,-- € na 575,-- €. ŠKD pri ZŠ
Komenského 113 pri danom počte žiakov aj pri znížení normatívu pokryje svoje finančné
potreby.
Uvedená zmena sa pri porovnaní výdavkov v rokoch 2018 a 2019 prejaví nasledovne:
Školský klub detí
- pri ZŠ Hviezdoslavova
- pri ZŠ Komenského
Spolu

Rok 2018 (pri zmene počtu
žiakov od septembra 2018)
Pri
Rozpočet
normatíve
650,00
60 016,67
600,00
90 800,00
-

150 816,67

Rok 2019 (pri počte žiakov
zo septembra 2018)
Pri
Rozpočet
normatíve
750,00
77 250,00
575,00
96 600,00
-

Rozdiel
17 233,33
5 800,00

173 850,00

23 033,33

Základná umelecká škola
V Základnej umeleckej škole v Lipanoch došlo v školskom roku 2018/2019 oproti školskému
roku 2017/2018 k nárastu počtu žiakov (zmena z 957 na 968). Súčasná výška normatívu na
žiaka pre individuálnu formu vzdelávania je vo výške 810,-- € (638 žiakov) a pre skupinovú
formu vzdelávania vo výške 420,-- € (330 žiakov). Okrem týchto prostriedkov má škola
príjem aj z príspevkov zákonných zástupcov žiakov, ktorých výška je stanovená Všeobecne
záväzným nariadením o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lipany.
Ekonómka školy vyčíslila výšku finančných prostriedkov spojených so mzdovými nákladmi
potrebnými pre rok 2019.
Navrhovaný normatív je porovnateľný s normatívmi miest s približným počtom obyvateľov.
Výška normatívu pre individuálnu formu vzdelávania sa mení z 810,-- € na 945,-- € a pre
skupinovú formu vzdelávania zo 420,-- € na 320,-- €.
Uvedená zmena sa pri porovnaní výdavkov v rokoch 2018 a 2019 prejaví nasledovne:
Základná umelecká
škola

Rok 2018 (pri zmene počtu
žiakov od septembra 2018)
Pri
Rozpočet
normatíve

Rok 2019 (pri počte žiakov
zo septembra 2018)
Pri
Rozpočet
normatíve

Rozdiel

- individuálna forma
- skupinová forma

810,00
420,00

518 940,00
134 400,00

945,00
320,00

602 910,00
105 600,00

83 970,00
- 28 800,00

Spolu

-

653 340,00

-

708 510,00

55 170,00

Školské jedálne
Súčasný mzdový normatív pre zariadenia školského stravovania je 1,15 € a prevádzkový
normatív 0,12 €. Celkový príjem týchto školských zariadení sa odvíja od počtu vydaných
jedál. Prevádzkový normatív sa nemenil od roku 2009. V súčasnom normatíve teda nie je
zohľadnený žiaden nárast cien energií a cien dlhodobo prevádzkovaných či nových služieb
(účtovné služby, vývoz biologicky rozložiteľného odpadu) od daného obdobia a ani potreba
školských jedální inovovať svoje zastarané zariadenia.
Celková potreba finančných prostriedkov na mzdy pre rok 2019 bola vyčíslená pracovníčkou
mzdového referátu mesta Lipany.
Uvedená zmena sa pri porovnaní výdavkov v rokoch 2018 a 2019 prejaví nasledovne:
Školská jedáleň /
normatív

Rok 2018 (pri úprave počtu

Rok 2019 (pri počte jedál

vydaných jedál v roku 2018)

vydaných v roku 2018)

Pri
normatíve

Hviezdoslavova 1
- mzdový
- prevádzkový

Rozpočet

Pri
normatíve

Rozdiel

Rozpočet

1,15
0,12

68 341,05
7 131,24

1,46
0,15

87 351,80
8 974,50

19 010,75
1 843,26

1,15
0,12

100 495,05
10 486,44

1,46
0,15

129 429,00
13 297,50

28 933,95
2 811,06

239 052,80

52 599,02

Komenského 14
- mzdový
- prevádzkový
Spolu

-

186 453,78

-

Centrá voľného času
V rámci financovania centier voľného času nenastáva žiadna zmena v rámci výšky
stanoveného normatívu. Normatív zostáva na pôvodnej výške, t. j. 32,-- € na žiaka ročne.
Navýšenie pre rozpočet v roku 2019 je spôsobené len celkovým zvýšením počtu žiakov
v centrách voľného času od septembra 2018 a to o 18 žiakov (pokles o 6 žiakov v CVČ pri
ZŠ Hviezdoslavova 1 a nárast o 24 v CVČ pri ZŠ Komenského 113).
Uvedená zmena sa pri porovnaní výdavkov v rokoch 2018 a 2019 prejaví nasledovne:
Centrum voľného
času
- pri ZŠ Hviezdoslavova
- pri ZŠ Komenského
Spolu

Rok 2018 (pri zmene počtu
žiakov od septembra 2018)
Pri
Rozpočet
normatíve
32,00
6 493,33
32,00
8 872,00
-

15 365,33

Rok 2019 (pri počte žiakov
zo septembra 2018)
Pri
Rozpočet
normatíve
32,00
6 400,00
32,00
9 376,00
-

173 850,00

Rozdiel
- 93,33
504,00
410,67

Zmena nastáva v detailnejšom prepracovaní tejto časti všeobecne záväzného nariadenia
a to najmä vo vzťahu k poskytovaniu týchto finančných prostriedkov pre centrá voľného času
mimo mesta Lipany. Spresnili sa podmienky, ktoré musia zriaďovatelia škôl/centier voľného
času dodržať, ak chcú získať finančné prostriedky na spolufinancovanie svojich centier
voľného času.

Rekapitulácia
Škola / školské zariadenie
Materské školy
Školské kluby detí
Základná umelecká škola
Školské jedálne
Centrum voľného času
Spolu

Zvýšenie rozpočtu oproti roku 2018 o:
79 364,96 €
23 033,33 €
55 170,00 €
52 599,02 €
410,67 €
210 577,98 €

Všeobecne záväzné nariadenie sa mení aj z dôvodu potreby úpravy formulácií a opráv
nepresností v platnom všeobecne záväznom nariadení resp. v znení jeho neskorších noviel.
Množstvo noviel platného všeobecne záväzného nariadenia spôsobuje neprehľadnosť
v odvolávaní sa v rámci záverečných ustanovení pri zmenách daného všeobecne
záväzného nariadenia. Z tohto dôvodu sa nenavrhuje len novela tohto všeobecne záväzného
nariadenia, ale zrušenie doteraz účinného všeobecne záväzného nariadenia a vydanie
nového všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov na
financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva.
V Lipanoch 16.01.2019
Ing. Lenka Lukáčová, v.r.
odborný zamestnanec školského úradu

