Mestský úrad Kolárovo
Na 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Dňa: 30.03.2015
K bodu rokovania číslo: 5b)

Návrh
opatrení, ktoré umožňujú ŠJ bez PS dodržanie normatívov
určených v zmysle ustanovení NV č. 415/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č.
668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov na územnej samospráve v z.n.p.
začínajúc rokom 2016, podľa zverejnených východiskových štatistických údajov
a rozpočtovaných podielov obcí na výnose daní z príjmu FO na rok 2015 (uzn. MsZ
15/2015 C1 zo dňa 26.1.2015)

Predkladá: Ing.Margita Gőghová, ved. odd. školstva
Spracovala: Ing.Margita Gőghová, ved. odd. školstva

Uložené prejednať v komisiách:
-

MsR
Komisia finančná a majetku mesta
Komisia školstva, výchovy a vzdelávania
Mestská školská rada

Materiál obsahuje:
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Návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje
1. Určenie normatívov školských jedální zohľadnením
reálnych
príjmov
vyprodukových ich činnosťou od roku 2016.
2. Pokračovanie jednaní o prenájme priestorov zadnej časti dvora objektov materských
škôl na adrese Lesná 8 a Lesná 10 Kolárovo za účelom prenájmu pre potreby uloženia
prenosných modulov pre Špeciálnu základnú školu s VJM, Remeselnícka 2, Kolárovo.
MsZ žiada
1. Primátora mesta o predloženie postupového plánu s vypracovaním podmienok
prípravy stravy v ŠJ Školská aj pre potreby tried MŠ na adrese Lesná 8 a Lesná 10.
s predpokladaným dátumom k 1.9.2016.
2) Tematický materiál:

v prílohe

3) Dôvodová správa: materiál bol vypracovaný v zmysle uzn. MsZ č. 15/2015 C1 zo dňa
26.1.2015
4) Súvisiace právne normy:
- Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- Zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samposprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov
- Nariadenie vlády SR č. 668/2014 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej
samospráve v znení neskorších predpisov.
- zverejnené východiskové štatistické údaje a rozpočtované podiely obcí na výnose daní z
príjmu FO na rok 2015 : https://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9946, na
základe toho hodnota jednotkového koeficientu je: JK= 0,4*1 442 032 000/8 732 114,9 =
66.056€
- Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Kolárovo č. 1/2015, o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území mesta Kolárovo

5) Skratky
MsÚ – Mestský úrad, MsZ – Mestské zastupiteľstvo, ŠZ – školské zariadenie, ŠJ – školská jedáleň,
MŠ – Materská škola, CVČ – Centrum voľného času, ZŠ – Základná škola, ŠKD – školský klub detí, FO –
fyzické osoby
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Návrh opatrení MsÚ ktoré umožňujú Školským jedálňam bez právnej
subjektivity (ŠJ bez PS) dodržanie normatívov
I.

Úvod

Mestské zastupiteľstvo na svojom 2. zasadnutí dňa 26.1.2015 uznesením č. 15/2015
uložilo zodpovedným osobám za povinnosť predložiť na marcové zasadnutie MsZ návrhy
opatrení, ktoré umožňujú ŠKD, ŠJ, ZUŠ, CVČ dodržanie normatívov určených v zmysle
ustanovení NV č. 415/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 668/2004 Z.z.
o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov na územnej samospráve v z.n.p. začínajúc rokom
2016, podľa zverejnených východiskových štatistických údajov a rozpočtovaných
podielov obcí na výnose daní z príjmu FO na rok 2015 (uzn. MsZ 15/2015 C1 zo dňa
26.1.2015).
Dôvodom tohto uznesenia je priblížiť sa resp. dosiahnuť úroveň normatívov predpísaných
v uvedených právnych predpisoch. Momentálne normatívy stanovené VZN 1/2015 sú
značne odlišné od predpísaných normatívov, ich navýšenie pre jednotlivé ŠaŠZ je na úkor
materských škôl a na úkor výdavkov na opravu a údržby majetku ŠaŠZ.
II.
Návrhy riešenia
a) Školská jedáleň, Lesná 8, Kolárovo: od 1.4.2015 sa preraďuje jeden zamestnanec z ŠJ
Lesná 8 do ŠJ Školská za účelom obsadenia uvoľneného pracovného miesta
zamestnanca odchádzajúceho na dôchodok. Predpokladom zníženia počtu personálu
ŠJ Lesná 8 je zavedenie postupného vydávania jedla aj v elokovaných triedach MŠ
Brnenské nám. a MŠ Lesná 10 na adrese Lesná 8, Kolárovo, ktoré už roky funguje
v uvedených MŠ v ich sídle.
b) Školská jedáleň Školská: Uskutočnením rekonštrukcie a rozšírenie ŠJ Školská by
vznikla možnosť prípravy stravy ŠJ Školská aj pre objekty na Lesná 8 a Lesná 10.
Momentálne v ŠJ Lesná 8 sa uvarené jedlo prenáša v uzatvorených nádobách na sídlo
MŠ Lesná 10 a do elokovaných tried MŠ na adrese Lesná 8. Uzatvorením ŠJ Lesná 8
by prevoz stravy bol z priestorov ŠJ Školská v izolovaných nádobách a na to
určeným autom. Zánik ŠJ Lesná 8 by neznamenalo prepúšťanie zamestnancov.
V zmysle uznesenia MsZ 523/2013 C1, riaditelia sú povinní nahlásiť voľné pracovné
miesta. Do doby kolaudácie (r.31.8.2016) rozšírenej ŠJ Školská sa predpokladá
uvoľnenie 2 pracovných miest z dôvodu odchodu do dôchodku (školníčka z MŠ a 1
zamestn. ŠJ). Zamestnanci by boli preradení do ŠJ Školská, resp. do jednotlivých MŠ
do výdajných školských jedální.
ŠJ momentálne nevyhotovujú dietne stravovanie a mesto nemá rezervu na varenie
pre dôchodcov. Túto časť momentálne zabezpečí dom dôchodcov a cirkevné ŠJ.
Kapacitu ŠJ do 1000 stravníkov, by sa dalo naplniť aj poskytnutím stravy pre
diabetikov v rámci ŠaŠZ a dôchodcom a občanom mesta, ktorých stravovanie
nemožno zabezpečiť inak a ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku alebo sú pre
svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na spoločné stravovanie. Túto oblasť treba
dôsledne zmapovať z dôvodu dodržiavania všetkých právnych predpisov.
Samotná rekonštrukcia ŠJ Školská je nevyhnutná z dôvodu hygienických
predpisov a nie z dôvodu zníženia výdavkov. Presun prípravy stravy do ŠJ Školská
prinesie úsporu hlavne v tom, že pri obnovení strojného parku netreba investovať do
dvoch jedální. Pri vyradení strojov v dôsledku porúch je možné použiť stroje
uvoľnenej ŠJ.
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c) Školská jedáleň Rábska: Kapacita ŠJ je preplnená. Zníženie nákladov sa dá dosiahnuť
len modernejšou technikou, resp. zavedením plynu.
d) Uvolnením priestorov ŠJ Lesná 8 by vznikla možnosť využitia budovy na účely
Špeciálnej ZŠ s VJM vo forme prenájmu. Zriaďovateľ ŠZŠ s VJM plánuje riešiť
umiestnenie školy do modulov („kontajnerová škola“). Mesto by mohlo navrhnúť
priestory nevyužívaného dvora MŠ Lesná 10 a zadnú časť dvora na adrese Lesná 8.

III.

Finančná analýza

a) Prehľad súčasnej štruktúry normatívov

Školy a ŠZ

počet
žiakov a
detí
k
15.9.2014

štátny
normatív

shválený
normatív
VZN
1/2015

r.2015

2

1

norm.
rozpočet
podľa VZN

vlastné
príjmy

schv.norm VP

upravený
norm.

prekročenie
normatívu
(+)

r.2015

r.2015

predp.2015

r. 2015

r. 2015

r. 2015

3

4=1*3

5

6=4-5

7=6/1

8=7-2

ŠJ Školská 6

572

118,90

126,75

72500

5780

66720

116,64

-2,26

ŠJ Rábska 14

277

118,90

188,45

52200

14822

37378

134,94

16,04

ŠJ Lesná 8

194

178,35

366,26

71054

2250

68804

354,66

176,31

x

x

x

195754

22852

172902

x

x

ŠJ Spolu

Súčasný postup stanovenia normatívov: normatív sa vypočíta na potrebné rozpočtové
výdavky bez ohľadu na to, že ŠJ má aj iné príjmy, viď. stĺpec č. 5 tabuľky. Samotné
výdavky vykázané vo schválenom normatívu pritom zabezpečujú aj príjmy do
rozpočtu organizácie v našom prípade do rozpočtu mesta.
Za účelom reálneho posúdenia hospodárenia ŠJ (ŠaŠZ) treba odpočítať
vyprodukované vlastné príjmy (VP) z potrebných výdavkov a vydeliť počtom
stravníkov, viď. stĺpec č. 7. Podľa toho, ŠJ Školská je ďaleko najefektívnejšou
jedálňou. ŠJ Rábska navýšený normatív o 16,04 € tj. 4443 € ročne naviac a ŠJ Lesná8
o 176,31 € na jedného stravníka, tj. 34204 € ročne naviac. Tento jav zapríčiňuje
pavilónový systém s izolovanými výdajnými jedálňami, ktoré nemáme možnosť
zmeniť.

prehľad počtu
zamestnancov

shválený
normatív
VZN
1/2015

norm.
rozpočet
podľa VZN

r.2015

r.2015

3

4

M+O

FV

VV

%M+O

%FV

%VV

ŠJ Školská 6

126,75

72500

45980

18510

8010

63,42

25,53

11,05

ŠJ Rábska 14

188,45

52200

37382

8660

6158

71,61

16,59

11,80

ŠJ Lesná 8

366,26

71054

54340

11483

5231

76,48

16,16

7,36

Tabuľka znázorňuje váhu M+O, FV, VV vo vzájomnej súvislosti. Úsporu môžeme
dosiahnuť len v oblasti fixných výdavkov. Úspora živej práce nie je cieľom, nakoľko
by to znamenalo navýšenie použitia polotovarov v ŠJ. Do výdajných školských jedální
(VŠJ) treba zabezpečiť personál. Preradením VŠJ do správy materských škôl vznikne
možnosť vytvorenia kumulatívnych pracovných miest podľa skutočnej potreby.
Odprúčané počty zamestnancov obsahuje tabuľka v bode b) tohto článku.
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b) Personálne zloženie zamestnancov po spojení ŠJ Lesná 8 a ŠJ Školská

prehľad počtu
zamestnancov

evidenčný
počet
zamestn.

plánované
úväzok
preskupenie
zamestnancov zamestnancov

k 1.1.2015

k 1.1.2015

k 1.1.2015

1

2

3

výsledný
úväzok
zamstnancov
k 1.1.2015
4

ŠJ Školská 6

7

6,25

4

10,25

ŠJ Rábska 14

5

5

0

5

ŠJ Lesná 8

9

7,5

-7,5

0

1

1

VŠJ ET L10

0,65

0,65

VŠJ ET Brn.

0,85

0,85

-1

17,75

VŠJ Lesná 10

ŠJ Spolu

21

18,75

Prevádzku ŠJ upravuje vyhláška 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania.
Pretože tu uvedené normy sú len odporúčané počet plánovaných zamestnancov ešte
tvorí predmet ďalšieho rokovania. Pri výpočtoch bol braný do úvahy skutočný počet
stravníkov. Mínus jeden zamestnanec uvedený v stĺ. č. 3 je už premietnutý v návrhu
riešenia v bode II.a, IIc). Počet zamestnancov môže ovplyvniť aj zavedenie diétneho
stravovania.
c) Zníženie stavu o jedného zamestnanca v ŠJ Lesná 8 zapríčiňuje úsporu ceny práce
v hodnote 4612 eur za obdobie 9 mesiacov. Táto úspora môže byť premietnutá aj
v rozpočte ŠJ pre vykrytie TE v roku 2015. Cena práce takto preradeného
zamestnanca znamená zníženie normatívu o 31,18 € v roku 2016 (viď. v stĺ 3
v tabuľky v bode b.)
d) Preprava stravy autom: časovo nie je dosiahnuteľné využiť existujúce vozilo v DPD
na prepravu stravy.
1. Predpokladaná hodnota auta: 13000 € s možnosťou obstarania na
leasing.
2. Predpokladaná hodnota izolovaných nádob: 6600 €
Jednorázová investícia na prepravu stravy: 19600 € s morálnym zastaraním (bez
väčších opráv, tzn. predpokladaná doba účtovného odpisovania majektu): 10 rokov: tj.
1960 € ročne.
e) Jeden uvoľnený zamestnanec by vykonal prepravu stravy a prácu pomocného kuchára
v ŠJ Školská. Predpokladaná cena práce za rok: 6150 €. Zamestnanec je započítaný
do stavu ŠJ Školská v tabuľke II.b) v stĺ. 3 a 4.
f) Predpokladaná hodnota prevádzky vozidla: 0,4 €/1 km zistená od prevádzkovateľov
vozidiel na podobné účely.
g) Počet km: vzdialenosť objektov MŠ na ul. Lesná od ŠJ Školská: 0,5 km
Interval rozvozu stravy: raňajky, obed, olovrant cesta tam a späť: 6*0,5km=3 km +
cca 2 km na iné účely.
Počet dní v roku: 250 dní *5km*0,4€ = 500 € na prepravu stravy bez väčších opráv
auta a vedľajších výdavkov. Poistenie vozidla do 400 € ročne.
h) Predpokladaná cena prepravy stravy prepočítaný na rok je 9010 €.
i) Fixné výdavky: fixné výdavky plánované na ŠJ Lesná 8 v roku 2015: 14789 € a v ŠJ
Školská 18510 €, viď. tabuľku pri úprave rozpočtu. Pritom ŠJ zabezpečuje obed denne
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pre 420-430 stravníkov, a ŠJ Lesná cca 205 stravníkov vrátane personálu, z toho
denne cca170-194 detí (raňajky, obed, olovrant).
j) Výpočet úspory FV momentálne nie je možné, nakoľko po rekonštrukcii ŠJ Školská
bude mať väčšiu rozlohu, ale navýšením prípravy počtu jedál výdavky na ich prípravu
sa nezrastajú lineárne.

IV.

Záver

Návrh ďalšieho postupu:
V prípade rozhodnutia MsZ o organizačných zmenách v systéme školských jedální treba
vypracovať postupový plán organizačných zmien a predložiť MsZ na schválenie.

V Kolárove 13.03.2014

Ing.Margita Gőghová
Ved. odd. školstva MsÚ
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Základná škola Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo

Na 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Dňa: 30. 03. 2015
K bodu rokovania číslo 5 b.)

Návrh opatrení, ktoré umožňujú ŠKD dodržiavanie normatívov
určených v zmysle ustanovení NV č. 415/2012 Z. z.
ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní
výnosu dane z príjmov na územnej samospráve v z. n. p.
začínajúc rokom 2016

Predkladá: Mgr. Eva Sladká, riaditeľka ZŠ
Spracoval: Mgr. Eva Sladká, riaditeľka ZŠ, Eva Zoborová, účtovníčka

Uložené prejednať v komisiách:
-

komisia školstva, výchovy a vzdelávania
komisia finančná a majetku mesta

Materiál obsahuje:
I.
II.

Návrh
Dôvodová správa

1) Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove berie/neberie na vedomie
Návrh opatrení, ktoré umožňujú ŠKD dodržiavanie normatívov určených v zmysle ustanovení
NV č. 415/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu
dane z príjmov na územnej samospráve v z. n. p. začínajúc rokom 2016
2) Súvisiace právne normy:
- Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov
- NV č. 415/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeĺovaní
výnosu dane z príjmov na územnej samospráve v z. n. p. začínajúc rokom 2016

3) Dôvodová správa:
V prílohe
4) Skratky:
ZŠ – základná škola
ŠKD – školský klub detí

príloha
Návrh opatrení, ktoré umožňujú ŠKD dodržiavanie normatívov
určených v zmysle ustanovení NV č. 415/2012 Z. z.
ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane
z príjmov na územnej samospráve v z. n. p.
začínajúc rokom 2016
Zákon 324/2012 z 20. septembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z.
z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o z mene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony a nadobúda účinnosť 1. januára 2013 v §114 odsek 1
ustanovuje: „Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku
na základnej škole, činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na
ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.
Činnosť, ktorú zabezpečuje školský klub detí nie je totožná s činnosťou zabezpečovanou
centrom voľného času“
Z hore uvedeného zákona vyplýva, že úlohou ŠKD je vychovávať a vzdelávať ich
podľa Výchovného programu ŠKD a pripravovať ich na vyučovanie na nasledujúci deň.
Kvalitnú prácu môžu vychovávateľky vykonať len maximálnym počtom žiakov v jednom
oddelení v počte 30 a pracovným časom najmenej do 16:30 každý pracovný deň. Takto sú
zabezpečené aj psychohygienické a bezpečnostné požiadavky pre prácu v ŠKD. Zvyšovanie
počtu detí v ŠKD resp. krátenie pracovného času by boli na úkor bezpečnosti detí a kvalitnej
vychovávateľskej činnosti.
Mzdové náklady:
V rozpočte ŠKD sú vypočítané na základe mzdovej inventúry k 01. 01. daného rozpočtového
roku.
Ťažkú situáciu v ŠKD by ZŠ uľahčila tým, že vychovávateľkám od ďalšieho školského roku
pridelila vyučovacie hodiny v ZŠ.
Fixné výdavky:
V rozpočte ŠKD sú vypočítané nasledovne:
tepelná energia: na základe skutočnej spotreby na predošlý rozpočtový rok,
prepočítaná na celkovú plochu školy a prepočítaná na m2 priestorov, ktoré sú užívané
ŠKD
elektrická energia: sú spočítané všetky svietidlá (podľa spotreby v kWh)
v priestoroch ktoré sú užívané ŠKD, vypočítaná spotreba kWh na 1 hodinu v ŠKD (na
pobyt detí v ŠKD sme počítali 5 hodín denne). Túto spotrebu násobujeme s počtom
dní v roku a na základe vypočítanej spotreby v kWh sme vypočítame spotrebu
elektrickej energie v €. (poznámka: počet dní vyučovania v školskom roku je cca. 200
dní, pri výpočte spotreby elektrickej energie sme spotrebu na jeden deň sme vynásobili
so 100, nakoľko v letnom období je spotreba nižšia ako v zimnom období)
vodné a stočné: predpisom stanovená priemerná spotreba pitnej vody je 20 m3
/osoba/celý deň (24 hod.). Táto spotrebabola prepočítaná na počet osôb, na dni
a hodiny.Výsledná spotreba je 1,44 m3 na jeden deň na 80 detí a 3 vychovávateľky.
Táto spotreba je prepočítaná na dni a vynásobená cenou úžitkovej vody.
Variabilné výdavky:
tvorba sociálneho fondu a stravné zamestnancom: sú stanovené zákonom.
učebné pomôcky: ktoré sú potrebné k riadnemu chodu ŠKD (papier, triedna
dokumentácia, kopírovanie).
Variabilné výdavky zatiaľ boli vykryté z vlastných príjmov ŠKD.

- Vlastné príjmy v ŠKD:
Predpokladaná výška vlastného príjmu v rozpočtovom roku je cca. 4 500 -€.
Táto finančná čiastka zatiaľ bola premietnutá do miezd a odvodov vychovávateliek a
zriaďovateľ by dofinancoval pre ŠKD tvorbu sociálneho fondu a stravné.

Pri predpokladoch na rok 2016 vychádzame z údajov na rok 2015:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mzdová inventúra 3 vychovávateliek na 1 mesiac (M+O)
Mzdová inventúra 3 vychovávateliek na 1 rok (M+O)
Stravné na 1 rok
Tvorba soc. fondu na 1 rok
Náklady spolu na 1 rok (2. + 3. + 4.)
Štátny normatív ŠKD na rok 2015
Počet žiakov ZŠ k 15. 09. 2014
Štátom schválený normatív na ŠKD
Predpokladané vlastné príjmy na 1 rok
Štátny normatív + vlastné príjmy na 1 rok (8. + 9.)
ROZDIEL 10. – 5.

2507 €
30082€
600 €
230 €
30 912 €
105,69 €
215
22723,35 €
4.500 €
27223,35 €
-3688,65 €

Tabuľka obsahuje časť rozpočtu ŠKD – mzdové náklady. Ostatné položky by zvýšili
rozdiel v riadku 11.
Návrh opatrení, ktoré umožňujú ŠKD dodržiavanie normatívov:
1. Dofinancovanie rozpočtu ŠKD zo strany zriaďovateľa.
2. Zvýšenie mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu v ŠKD .
3. Zníženie počtu oddelení v ŠKD , prípadne pracovného úväzku vychovávatelek v ŠKD.
V tomto prípade riaditeľka ZŠ bude nútená odmietnuť žiadosť o prijatie niektorých
detí do ŠKD.

Kolárovo 13. 03. 2015

Mgr. Eva Sladká
riaditeľka ZŠ

Základná škola Mateja Korvína s VJM, Školská 6, Kolárovo

Na 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Dňa: 30. 03. 2015
K bodu rokovania číslo 5 b.)

Návrh opatrení, ktoré umožňujú ŠKD dodržiavanie normatívov
určených v zmysle ustanovení NV č. 415/2012 Z. z.
ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní
výnosu dane z príjmov na územnej samospráve v z. n. p.
začínajúc rokom 2016

Predkladá: PaedDr. Erzsébet Csütörtöki, riaditeľ organizácie
Spracoval: Ildikó Borková

Uložené prejednať v komisiách:
-

komisia školstva, výchovy a vzdelávania
komisia finančná a majetku mesta

Materiál obsahuje:
I.
II.

Návrh
Dôvodová správa

1) Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove berie/neberie na vedomie
Návrh opatrení, ktoré umožňujú ŠKD dodržiavanie normatívov určených v zmysle ustanovení
NV č. 415/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu
dane z príjmov na územnej samospráve v z. n. p. začínajúc rokom 2016
2) Súvisiace právne normy:
- Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov
- NV č. 415/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeĺovaní
výnosu dane z príjmov na územnej samospráve v z. n. p. začínajúc rokom 2016

3) Dôvodová správa:
V prílohe
4) Skratky:
ZŠ – základná škola
ŠKD – školský klub detí

príloha
Návrh opatrení, ktoré umožňujú ŠKD dodržiavanie normatívov
určených v zmysle ustanovení NV č. 415/2012 Z. z.
ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane
z príjmov na územnej samospráve v z. n. p.
začínajúc rokom 2016
Zákon 324/2012 z 20. septembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z.
z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o z mene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony a nadobúda účinnosť 1. januára 2013 v §114 odsek 1
ustanovuje: „Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku
na základnej škole, činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na
ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.
Činnosť, ktorú zabezpečuje školský klub detí nie je totožná s činnosťou zabezpečovanou
centrom voľného času“
Z hore uvedeného zákona vyplýva, že úlohou ŠKD je vychovávať a vzdelávať ich
podľa Výchovného programu ŠKD a pripravovať ich na vyučovanie na nasledujúci deň.
Kvalitnú prácu môžu vychovávateľky vykonať len maximálnym počtom žiakov v jednom
oddelení v počte 30 a pracovným časom najmenej do 17:00 každý pracovný deň. Takto sú
zabezpečené aj psychohygienické a bezpečnostné požiadavky pre prácu v ŠKD. Zvyšovanie
počtu detí v ŠKD resp. krátenie pracovného času by boli na úkor kvalitnej vychovávateľskej
činnosti.
Mzdové náklady:
V rozpočte ŠKD sú vypočítané na základe mzdovej inventúry k 01. 01. daného rozpočtového
roku.
Ťažkú situáciu v ŠKD ZŠ uľahčila tým, že vychovávateľkám od školského roku 2013/2014
pridelila vyučovacie hodiny v ZŠ. Túto skutočnosť plánujeme ponechať aj v budúcnosti.
Fixné výdavky:
V rozpočte ŠKD sú vypočítané nasledovne:
Tepelná energia: na základe skutočnej spotreby na predošlý rozpočtový rok,
prepočítaná na celkovú plochu školy, a prepočítaná na m2 priestorov, ktoré sú užívané
ŠKD
elektrická energia: sú spočítané všetky svietidlá (podľa spotreby v kWh)
v priestoroch ktoré sú užívané ŠKD, vypočítaná spotreba kWh na 1 hodinu v ŠKD (na
pobyt detí v ŠKD sme počítali 5 hodín denne). Túto spotrebu násobujeme s počtom
dní v roku a na základe vypočítanej spotreby v kWh sme vypočítali spotrebu
elektrickej energie v €. (poznámka: počet dní vyučovania v školskom roku je cca 200
dní, pri výpočte spotreby elektrickej energie sme spotrebu na jeden deň sme vynásobili
so 100, nakoľko v letnom období je spotreba nižšia ako v zimnom období)
vodné a stočné: predpisom stanovená priemerná spotreba pitnej vody je 20 m3
/osoba/celý deň (24 hod.). Táto spotreba bola prepočítaná na počet osôb, na dni
a hodiny. Spotreba vody je prepočítaná na dni a vynásobená cenou úžitkovej vody.
Variabilné výdavky:
tvorba sociálneho fondu a stravné zamestnancom: sú stanovené zákonom.
čistiace prostriedky: pri tovrbe rozpočtu doposiaľ bolo východiskom 1/12
ročná spotreba ZŠ (v skutočnosti najväčšiu časť čistiacich pomôcok v ZŠ aj v ŠKD
inštitúcia dostala ako sponzorský dar od rodičovského združenia).

učebné pomôcky: ktoré sú potrebné k riadnemu chodu ŠKD (papier, triedna
dokumentácia, kopírovanie) zatiaľ bola riešená z rozpočtu školy a od rodičov ŠKD.
Vlastné príjmy v ŠKD:
Predpokladaná výška vlastného príjmu v rozpočtovom roku je cca. 7 900.- €.
Táto finančná čiastka zatiaľ bola premietnutá do miezd a odvodov vychovávateliek a
zriaďovateľ by dofinancoval pre ŠKD tvorbu sociálneho fondu a stravné.

Pri predpokladoch na rok 2016 vychádzame z údajov na rok 2015:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mzdová inventúra 5 vychovávateliek na 1 mesiac (M+O)
Mzdová inventúra 5 vychovávateliek na 1 rok (M+O)
Stravné na 1 rok
Tvorba soc. fondu na 1 rok
Náklady spolu na 1 rok (2. + 3. + 4.)
Štátny normatív ŠKD na rok 2015
Počet žiakov ZŠ k 15. 09. 2014
Štátom schválený normatív na ŠKD
Predpokladané vlastné príjmy na 1 rok
Štátny normatív + vlastné príjmy na 1 rok (8. + 9.)
ROZDIEL 10. – 5.

3.856,58 €
46.279.- €
592 €
440 €
47.311.- €
105,69 €
319
33.715,- €
7900 €
41.615.- €
-5696.- €

Tabuľka obsahuje časť rozpočtu ŠKD – mzdové náklady. Ostatné položky by zvýšili
rozdiel v riadku 11.
Návrh opatrení, ktoré umožňujú ŠKD dodržiavanie normatívov:
1. Dofinancovanie rozpočtu ŠKD zo strany zriaďovateľa.
2. Zvýšenie mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu v ŠKD (min.
na 10 €).
3. Zníženie počtu oddelení v ŠKD z 5 na 4. V tomto prípade riaditeľka ZŠ bude nútená
odmietnuť žiadosť o prijatie do ŠKD niektorých žiakov. Pri prijatí by mali prednosť
žiaci, ktorým pracujú rodičia.

Kolárovo, 13. 03. 2015

PaedDr. Csütörtöki Erzsébet
riaditeľka ZŠ

Základná škola F. Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským
II. Rákóczi Ferenc Alapiskola, Palkovicha 3, Kolárovo

Na 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Dňa: 30. 03. 2015
K bodu rokovania číslo 5 b.)

Návrh opatrení, ktoré umožňujú ŠKD dodržiavanie normatívov
určených v zmysle ustanovení NV č. 415/2012 Z. z.
ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní
výnosu dane z príjmov na územnej samospráve v z. n. p.
začínajúc rokom 2016

Predkladá: PaedDr. Judit Bagita, riaditeľ organizácie
Spracoval: Margita Forgácsová

Uložené prejednať v komisiách:
-

komisia školstva, výchovy a vzdelávania
komisia finančná a majetku mesta

Materiál obsahuje:
I.
II.

Návrh
Dôvodová správa

1) Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove berie/neberie na vedomie
Návrh opatrení, ktoré umožňujú ŠKD dodržiavanie normatívov určených v zmysle ustanovení
NV č. 415/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu
dane z príjmov na územnej samospráve v z. n. p. začínajúc rokom 2016
2) Súvisiace právne normy:
- Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov
- NV č. 415/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeĺovaní
výnosu dane z príjmov na územnej samospráve v z. n. p. začínajúc rokom 2016

3) Dôvodová správa:
V prílohe
4) Skratky:
ZŠ – základná škola
ŠKD – školský klub detí

príloha
Návrh opatrení, ktoré umožňujú ŠKD dodržiavanie normatívov
určených v zmysle ustanovení NV č. 415/2012 Z. z.
ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane
z príjmov na územnej samospráve v z. n. p.
začínajúc rokom 2016
Zákon 324/2012 z 20. septembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z.
z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o z mene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony a nadobúda účinnosť 1. januára 2013 v §114 odsek 1
ustanovuje: „Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku
na základnej škole, činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na
ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.
Činnosť, ktorú zabezpečuje školský klub detí nie je totožná s činnosťou zabezpečovanou
centrom voľného času“
Z hore uvedeného zákona vyplýva, že úlohou ŠKD je vychovávať a vzdelávať ich
podľa Výchovného programu ŠKD a pripravovať ich na vyučovanie na nasledujúci deň.
Kvalitnú prácu môžu vychovávateľky vykonať len maximálnym počtom žiakov v jednom
oddelení v počte 30 a pracovným časom najmenej do 16:30 každý pracovný deň. Takto sú
zabezpečené aj psychohygienické a bezpečnostné požiadavky pre prácu v ŠKD. Zvyšovanie
počtu detí v ŠKD resp. krátenie pracovného času by boli na úkor kvalitnej vychovávateľskej
činnosti.
Mzdové náklady:
V rozpočte ŠKD sú vypočítané na základe mzdovej inventúry k 01. 01. daného rozpočtového
roku.
Ťažkú situáciu v ŠKD by ZŠ uľahčila tým, že vychovávateľkám od školského roku
2013/2014 pridelila im vyučovacie hodiny v ZŠ. Túto skutočnosť plánujeme ponechať aj
v budúcnosti.
Fixné výdavky:
V rozpočte ŠKD sú vypočítané nasledovne:
plyn: na základe skutočnej spotreby na predošlý rozpočtový rok, prepočítaná
na celkovú plochu školy, a prepočítaná na m2 priestorov, ktoré sú užívané ŠKD
elektrická energia: sú spočítané všetky svietidlá (podľa spotreby v kWh)
v priestoroch ktoré sú užívané ŠKD, vypočítaná spotreba kWh na 1 hodinu v ŠKD (na
pobyt detí v ŠKD sme počítali 5 hodín denne). Túto spotrebu násobujeme s počtom
dní v roku a na základe vypočítanej spotreby v kWh sme vypočítame spotrebu
elektrickej energie v €. (poznámka: počet dní vyučovania v školskom roku je cca 200
dní, pri výpočte spotreby elektrickej energie sme spotrebu na jeden deň sme vynásobili
so 100, nakoľko v letnom období je spotreba nižšia ako v zimnom období)
vodné a stočné: predpisom stanovená priemerná spotreba pitnej vody je 20 m3
/osoba/celý deň (24 hod.). Táto spotreba bola prepočítaná na počet osôb, na dni
a hodiny. Výsledná spotreba je 1,44 m3 na jeden deň na 90 detí a 3 vychovávateľky.
Táto spotreba je prepočítaná na dni a vynásobená cenou úžitkovej vody.
Variabilné výdavky:
tvorba sociálneho fondu a stravné zamestnancom: sú stanovené zákonom.
čistiace prostriedky: pri tovrbe rozpočtu doposiaľ bolo východiskom 1/12
ročná spotreba ZŠ (v skutočnosti najväčšiu časť čistiacich pomôcok v ZŠ aj v ŠKD
inštitúcia dostala ako sponzorský dar od rodičovského združenia).

učebné pomôcky: ktoré sú potrebné k riadnemu chodu ŠKD (papier, triedna
dokumentácia, kopírovanie) zatiaľ bola riešená dofinancovaním rozpočtu ŠKD.
Vlastné príjmy v ŠKD:
Predpokladaná výška vlastného príjmu v rozpočtovom roku je cca. 5 000.- €.
Táto finančná čiastka zatiaľ bola premietnutá do miezd a odvodov vychovávateliek a
zriaďovateľ by dofinancoval pre ŠKD tvorbu sociálneho fondu a stravné.

Pri predpokladoch na rok 2016 vychádzame z údajov na rok 2015:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mzdová inventúra 3 vychovávateliek na 1 mesiac (M+O)
Mzdová inventúra 3 vychovávateliek na 1 rok (M+O)
Stravné na 1 rok
Tvorba soc. fondu na 1 rok
Náklady spolu na 1 rok (2. + 3. + 4.)
Štátny normatív ŠKD na rok 2015
Počet žiakov ZŠ k 15. 09. 2014
Štátom schválený normatív na ŠKD
Predpokladané vlastné príjmy na 1 rok
Štátny normatív + vlastné príjmy na 1 rok (8. + 9.)
ROZDIEL 10. – 5.

2.669,99 €
32.039,88
550 €
260 €
32.849,88 €
105,69 €
253
26.739,57 €
5.000 €
31.739,57 €
1.110,31 €

Tabuľka obsahuje časť rozpočtu ŠKD – mzdové náklady. Ostatné položky by zvýšily
rozdiel v riadku 11.
Návrh opatrení, ktoré umožňujú ŠKD dodržiavanie normatívov:
1. Zníženie počtu oddelení v ŠKD z 3 na 2. V tomto prípade riaditeľka ZŠ bude nútená
odmietnuť žiadosť o prijatie do ŠKD niektorých žiakov. Pri prijatí by mali prednosť
žiaci, ktorým pracujú rodičia.
2. Zvýšenie mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu v ŠKD (min.
na 10 €).
3. Dofinancovanie rozpočtu ŠKD zo strany zriaďovateľa.

Kolárovo, 13. 03. 2015

PaedDr. Judit Bagita
riaditeľka ZŠ

Materská škola s VJM – ÓVODA,
Brnenské námestie 16, 946 03 Kolárovo

Na 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Dňa: 30. 03. 2015
K bodu rokovania číslo 5 b.)

Návrh opatrení, ktoré umožňujú ŠJ pri MŠ dodržiavanie normatívov
určených v zmysle ustanovení NV č. 415/2012 Z. z.
ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov na
územnej samospráve v z. n. p.
začínajúc rokom 2016

Predkladá: Mgr. Tóthová Silvia, riaditeľka MŠ
Spracoval: Mgr. Tóthová Silvia, riaditeľka MŠ

Uložené prejednať v komisiách:
-

-

MsR
Komisia finančná a majetku mesta
Komisia školstva, výchovy a vzdelávania
Mestská školská rada
Rada školy

Materiál obsahuje: Návrh opatrení

1) Návrh na uznesenie:
MsZ Berie na vedomie
Návrh opatrení Šk a ŠJ pri MŠ s VJM – Óvoda, Brnenské námestie 16. Kolárovo

Návrh opatrení Šk a ŠJ pri MŠ s VJM – Óvoda, Brnenské námestie 16. Kolárovo
Úspory v oblasti školskej kuchyne nie sú možné, nakoľko už pri položkách na prevádzku
nemáme rezervy, a sú potrebné na to, aby sme splnili predpisy súvisiace prevádzkou kuchyne.
V školskom roku pri zadaní výkazu sme mali oproti roku 2013/2014 o 8 detí menej.
Návrh opatrení: Na nasledujúci školský rok musíme zabezpečiť plný počet detí – kapacita
MŠ Brnenské námestie 16. je 96.
MŠ majú stanovený od septembra 2014 nižšie počty detí v triedach (o 12 detí menej) čo pri
takom forme financovania nikdy nebudeme môcť dovoliť.
Normatív MŠ a ŠJ Brnenské námestie medzi ŠZ v meste sú najnižšie každoročne.
Pri najvyššom počte detí MŠ spolu s ŠK a ŠJ by zmestil do štátneho normatívu.
Pomocná tabuľka pre určenie normatívov ŠaŠZ na rok 2015 - na zasadnutie MsZ január 2015

Škola, Školské zariadenie

Počet žiakov k
15.9.2014 zo
štátn.výkazu
Škol.MŠ SR 4001

a

1c

Prepočítaný
schválený
rozdiel v počte
stav
normatív
žiakov a detí v
zamestnancov k
na rok
r. 2013-2014
15.9.2014
2014 v Eur

1d=1c-1b

2

6=2014

štátny normatív
na rok 2015 Eur
(vypočítaný
podľa údajov
stĺ.5)

návrh
normatívnu
na rok 2015
v Eur

schválený
rozpočet na
rok 2015 bez
vlastných
príjmov (VP)
v Eur

7=5:1c

8=9:1c

9=2015

MŠ spolu bez kof.ŠJ

298

-21

MŠ Brnenské 88+61

149

-10

16,75

1263,79

1625

1348,61

200943

MŠ Lesná 88+45

133

-11

15,40

1277,08

1625

1382,70

183899

MŠ cirkevná

16

0

1292,50

1625

1364,69

20680

z toho MŠ pri
M.Kolárovo

282

-21

1364,69

384842

Šj pre MŠ spolu

298

-21

88

-8

2,60

282,50

178,35

308,18

27120

ŠJ Lesná 88+45+61

194

-13

7,50

330,48

178,35

366,26

71054

ŠJ cirkevná pe MŠ

16

0

342,75

178,35

342,67

5484

282

-21

348,13

98174

ŠJ Brnenské

z toho ŠJ pri M.Kolárovo

405522

103658

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA –
MŰVÉSZETI ALAPISKOLA
Kostolné nám. 10 Kolárovo
Návrh na 5. zasadnutie mestského zastupiteľstva

Dňa: 30.03.2015
K bodu rokovania číslo: 5.b.)

Návrhy opatrení na dodržanie normatívov v zmysle ustanovení
NV č, 415/2012Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č.668/2004 Z.z.
na rozdeľovaní výnosu dane z príjmov začínajúc rokom 2016

Predkladá: Ján Paszmár, riaditeľ školy
Spracoval: Ján Paszmár, riaditeľ školy

Uložené prejednať v komisiách:
-

-

Komisia finančná a majetku mesta
Komisia školstva, výchovy a vzdelávania
Rada školy

Materiál obsahuje:

Návrhy opatrení riaditeľa školy, ktoré umožňujú zmestiť sa do normatívov určených
v zmysle ustanovení NV č. 415 /2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 668/2004
Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov na územnej samospráve v z.n.p. začínajúc rokom
2016, podľa zverejnených východiskových štatistických údajov a rozpočtovaných podielov
obcí na výnose daní z príjmu FO na rok 2015.
Termín: marcové zasadnutie MsZ

Návrh na uznesenie:

Na základe rozdeľovaní výnosu dane z príjmov na územnej samospráve v z.n.p.
začínajúc rokom 2016, Základná umelecká škola plánuje nasledovné úsporné opatrenie:
Jedna pracovníčka výtvarnej výchovy dovŕši dôchodkový vek v roku 2015, z toho
vyplývajúc v roku 2016 na výtvarnom odbore namiesto dvoch ostáva len jedna pracovná sila
na celý úväzok.
V prípade vyššieho počtu žiakov druhú pracovnú silu budeme zamestnávať na
čiastočný úväzok. Tak budú nasporené finančné prostriedky.

Stanovisko k
návrhu opatrení, ktoré umožňujú ŠKD, ZUŠ,CVČ dodržiavanie
normatívov určených v zmysle ustanovení NV č. 415/2012 Z. z.
ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní
výnosu dane z príjmov na územnej samospráve v z. n. p.
začínajúc rokom 2016
Riaditelia škôl si odovzdali návrh opatrení ktoré umožňujú ŠKD, ZUŠ,CVČ
dodržiavanie normatívov určených v zmysle ustanovení NV č. 415/2012 Z. z., ,ktorým sa
mení a dopĺňa NV SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov na územnej
samospráve v z. n. p. začínajúc rokom 2016.
Riaditeľmi odovzdané materiály obsahujú podrobný rozpis výdavkov na rok 2016 pri
zachovaní súčasnej organizačnej štruktúry.
Úlohou riaditeľov bolo navrhnúť opatrenia, ktoré umožňujú dodržiavanie normatívov
v zmysle ustanovení NV č. 415/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 668/2004 Z. z.
o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov na územnej samospráve v z. n. p. začínajúc rokom
2016 a nie načrtnúť výdavky ŠKD na rok 2016 pri zachovaní súčasnej organizačnej štruktúry,
bez premietnutia výdavkov na tovary a služby(fixné výdavky, variabilné výdavky).
Riaditelia by mali predložiť konkrétne organizačné alebo úsporné opatrenia vyčíslené
aj po finančnej stránke smerujúce k dodržiavaniu normatívov v zmysle nariadenia vlády.
Odporúčam prepracovanie materiálov v zmysle finančného dopadu na rozpočet.
K návrhu opatrení, ktoré umožňujú ŠKD dodržiavanie normatívov- návrh
riaditeľov
Predložené opatrenia riaditeľmi ZŠ obsahujú nasledovné opatrenia.
Opatrenie č.1 Dofinancovanie rozpočtu ŠKD zo strany zriaďovateľa
Toto opatrenie zaťažuje rozpočet mesta Kolárovo
Opatrenie č.2 Zvýšenie mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu
v ŠKD .
V tomto prípade je potrebné vyčísliť sumu, o koľko by sa zvýšil príjem rozpočtu ŠKD.
Opatrenie č.3 Zníženie počtu oddelení v ŠKD , prípadne pracovného úväzku vychovávatelek
v ŠKD. V tomto prípade riaditeľka ZŠ bude nútená odmietnuť žiadosť o prijatie niektorých
detí do ŠKD.
V tomto prípade je tiež potrebné vyčísliť sumu, o koľko by sa znížili výdavky rozpočtu ŠKD,
bez analýzy požiadaviek rodičov o dĺžke pobytu dieťaťa v ŠKD, resp. analýzy zákonom
daných možností prevádzky ŠKD.

Kolárove, dňa 20. 3. 2015

Ing. Imrich Takács
Spoločný školský úrad

