OBEC KYJOV
__________________________________________________
Obec Kyjov, na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy, podľa článku 71 Ústavy
Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 6 odsek 12 písmeno c) Zákona č. 596/2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
zákona č. 325/2012 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
niektorých zákonov,

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012
o financovaní materských škôl a školských zariadení
zriadených na území obce Kyjov na kalendárny rok 2013
Čl .1
Spoločné ustanovenia
(1) Toto VZN Obec Kyjov vydáva na vykonanie ustanovenia § 6 ods. 12 písm. d) zákona NR SR č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Podľa tohto VZN obec 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, materskej školy a zariadenia školského stravovania pre žiakov základnej školy
a deti materskej školy.
(3) Činnosť škôl a školských zariadení v originálnej pôsobnosti obce Kyjov 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 na jedného stravníka školskej jedálne.
(5) Obec poskytuje škole a školskému zariadeniu normatívny príspevok v mesačných splátkach do 25.
dňa v mesiaci, minimálne vo výške 1/12 ročného objemu príspevku.
(6) Normatív pre školy a školské zariadenie na kalendárny rok sa skladá z normatívu pre školu a školské
zariadenie na bežný školský rok a na nový školský rok.
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(7 ) Z normatívnych prostriedkov je možné financovať aj kapitálové výdavky, ktoré na základe žiadosti
schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
Čl. II.
Normatívy
(1) Normatív pre materské školy
Normatívne financovanie predškolskej výchovy v materskej škole sa vypočíta ako súčin počtu detí
materskej školy a ročného normatívu.

Normatív

2004,34 €

(2) Normatív pre školské jedálne
Normatív na zariadenie školského stravovania pre žiakov základnej školy a deti materskej školy sa
vypočíta ako súčin počtu stravníkov a normatívu.

Normatív

106,74 €

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. 68/2004 Z. Z.
Čl. III.
Záverečné ustanovenie
(1) Obecné zastupiteľstvo v Kyjove sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia o určení
výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na svojom
zasadnutí dňa 14.12. 2012 a schválilo ho uznesením č.38/2012. Všeobecne záväzné nariadenie
nadobudne účinnosť dňa 1.1.2013.
Mgr. Chamila Juraj
starosta obce

