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Vec: Aktualizovaný návrh rozpočtu ZŠ Štefana Moysesa na rok 2017 a viacročného
rozpočtu na roky 2014-2019 – verzia 2
Predkladáme Vám na schválenie návrh rozpočtu Základnej školy Štefana Moysesa na rok
2017 ako súčasť viacročného rozpočtu na roky 2014-2019 v členení: 09121-Primárne
vzdelávanie, 09211-Nižšie sekundárne vzdelávanie, 1070-Sociálne dávky deťom v hmotnej
núdzi, 0950-Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (Školský klub detí) a 09603-Vedľajšie
služby v školstve (Školská jedáleň).
Návrh vychádza z normatívov schválených MŠ SR na rok 2017 pre prenesené kompetencie
(09121-Primárne vzdelávanie, 09211-Nižšie sekundárne vzdelávanie) so započítaním nárastu
mzdových prostriedkov pedagogických zamestnancov o 6 % od 1.9.2016, nárastu mzdových
prostriedkov nepedagogických zamestnancov o 4% v roku 2017 od 1.1.2017, s pokrytím
nárokov vyplývajúcich z memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej
službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zo dňa 1.12.2016 na
zvýšenie platov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva na úrovni 2% ich
priznaných funkčných platov v termíne od 1.9.2017 do 31.12.2017, zo schválených
nenormatívnych prostriedkov na vzdelávacie poukazy (VP), príspevkov na lyžiarsky kurz (LK)
a školu v prírode (ŠVP), z predpokladaných nákladov na dopravné žiakov, z návrhu prílohy č.1
VZN č.2/2015 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na rok 2017
pre originálne kompetencie 0950-Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (Školský klub detí)
a 09603-Vedľajšie služby v školstve (Školská jedáleň).
Rozdelenie podľa funkčnej klasifikácie na 09121-Primárne vzdelávanie, 09211-Nižšie
sekundárne vzdelávanie je vykonané pomerne podľa počtu žiakov na jednotlivých úrovniach
vzdelávania (Primárne vzdelávanie 40%, nižšie sekundárne vzdelávanie 60%).
V predpokladanej výške dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka
školských zariadení so sídlom na území obce Tesárske Mlyňany na rok 2017 sa vychádzalo z
postupu stanoveného Nariadením vlády SR č. 415/2012 Z.z. z 28. novembra 2012, ktorým sa
mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov
územnej samospráve v znení neskorších predpisov. Podľa postupu stanoveného nariadením
vlády a zverejnených východiskových štatistických údajov a podielov obcí a VUC na výnose
dane z príjmu FO pre rok 2017 sú vypočítané prostriedky pre školstvo v obci Tesárske
Mlyňany nasledovne:

Vypočítaný jednotkový koeficient na r. 2017

78,87 € na prepočítaného žiaka

Počet žiakov (detí) k 15.9.2016 – MŠ a ZŠ, ŠKD, obec Tesárske Mlyňany:
MŠ
52 detí
ZŠ
201 žiakov
ŠKD
53 detí
deti do 15 r.
151
Počet prepočítaných žiakov (p.ž.) v TM:
z toho: MŠ
- upr. po zohľadnení prípr. stravy v ŠJ
MŠ (správa škol. objektov)
ŠKD
ŠJ
- upr. po zohľadnení prípr. stravy v ŠJ
ZŠ, ŠKD, ŠJ (správa škol. objektov)
Záujmové vzdelávanie v CVČ

2648,60 p.ž.
1419,6 p.ž.
(27,3x52ž)
- 104 = 1315,6 p.ž. (2,00x52ž)
78,00 p.ž. (1,5x52ž)
321,60 p.ž. (1,6x201ž)
361,80 p.ž.
(1,8x201ž)
+104 = 465,80 p.ž. (2,00x52ž)
301,50 p.ž. (1,5x201ž)
166,10 p.ž. (1,1x151ž)

Pri MŠ a ŠJ je vzájomne vykompenzovaný koeficient vzhľadom na skutočnosť, že príprava
stravy sa nevykonáva v MŠ ale v školskej jedálni, ktorá je súčasťou ZŠ. Ďalej bola zohľadnená
minimálna výška dotácie, ktorá je potrebná na zabezpečenie fungovania školských zariadení.
Následne bol vykonaný prepočet výšky dotácie na skutočný počet žiakov (ZŠ: 201) a detí
(ŠKD: 53, MŠ: 52) v jednotlivých zariadeniach podľa stavu k 15.9.2016.
V súlade z uznesením Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch č. 158/2016 zo
dňa 13.12.2016 sú z rozpočtu obce poskytnuté finančné prostriedky pre školskú jedáleň vo
výške 1000 €.
Kapitálové výdavky vo výške 3200 € sú rozpočtované na predpokladaný nákup zariadení
v školskej jedálni pre rok 2017.
Na podporu krúžkov záujmového vzdelávania v ZŠ je v rozpočte počítaných 1400 €
z rozpočtu obce, ktoré sú súčasťou podielových daní. Príspevok na podporu záujmového
vzdelávania v ZŠ je vo výške asi 10,7 % z celkových prostriedkov na záujmové vzdelávanie v
CVČ, ktoré obec podľa predpokladu získa z podielových daní na rok 2017.

S pozdravom

PaedDr. Helena Balková
riaditeľka

Prílohy:
– Návrh rozpočtu Základnej školy Š. Moysesa na r. 2017 (ZŠ, ŠKD, ŠJ)
– Návrh viacročného rozpočtu na roky 2014-2019 (nerozdelený)
– Návrh prílohy č.1 VZN č.2/2015 na rok 2017

