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Plnenie rozpočtu na rok  2007 za školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Senec 

 

 Od 1.1.2008 vstúpili do platnosti v oblasti financovania regionálneho školstva dve 
nové legislatívne normy: Zákon NR SR č. 689 zo 6. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ. Cieľom novely zákona o financovaní bolo  upraviť 
určenie mzdového normatívu v závislosti od zaradenia pedagogických zamestnancov do 
platových tried, predĺžiť platnosť dohodovacieho konania aj po roku 2006, zmeniť 
financovanie neštátnych ZUŠ a školských zariadení a ustanoviť ich financovanie v súlade 
s princípmi fiškálnej decentralizácie. Nakoľko v roku 2007 sa nezvýšil podiel obcí na výnose 
dane z príjmov FO a financovanie mali zabezpečiť mestá a obce zo svojich rozpočtových 
daňových príjmov, vláda SR rozhodla o pokračovaní financovania neštátnych ZUŠ 
a školských zariadení v roku 2007 dotáciami zo ŠR.   

 V roku 2007 boli v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec 3 základné školy, 1 
základná umelecká škola, 5 materských škôl, 7 školských jedální a stredisko služieb škole. 
Finančné prostriedky určené na financovanie ZŠ /prenesených kompetencií/ boli 
rozpočtované v kapitole MŠ SR a poskytnuté mestu Senec ako zriaďovateľovi ZŠ 
prostredníctvom Krajského školského úradu účelovo ako normatívne a nenormatívne finančné 
prostriedky. 

 Normatívny príspevok pre ZŠ na kalendárny rok je určený počtom jej žiakov 
a normatívnym objemom finančných prostriedkov prislúchajúcim na 1 žiaka školy pre bežný 
kalendárny rok. Normatív je súčtom mzdového normatívu a prevádzkového normatívu. 
Normatívny príspevok na 1 žiaka na rok 2007 v /Sk/: Minimum Maximum   
Základné školy      26 227  27 840                        
Okrem normatívnych finančných prostriedkov sú školám poskytované nenormatívne finančné 
prostriedky na vzdelávacie poukazy, cestovné žiakov, atď.. Ďalším zdrojom financovania 
v zmysle horeuvedeného zákona môžu byť  

- prostriedky od iných fyz. a práv. osôb za prenájom priestorov 
- zisk z podnikateľskej činnosti 
- príspevky od žiakov, rodičov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie 
- príspevky, dary a iné zdroje 

Finančné prostriedky na originálne kompetencie  /ZUŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ a SSŠ/ sú v zmysle 
Z.č. 657/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve 
a Nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej 
samospráve poukazované na bežný účet mesta Daňovým úradom. 
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Normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie na rok 2007 boli delimitované 
z KŠÚ v celkovej výške 48 832 tis. Sk a boli v plnej výške vyčerpané. 

 

Nenormatívne finančné prostriedky boli poskytnuté nasledovne: 

- Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy vo výške 1 043 tis. Sk poukázané 
školám 

- Finančné prostriedky na dopravné žiakov vo výške 682 tis. Sk poukázané školám 
podľa ich požiadaviek 

- Finančné prostriedky na odchodné pre zamestnancov ZŠ pri prvom odchode do 
dôchodku poukázané školám  vo výške 84 tis. Sk 

- Finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov vo výške 40 tis. Sk 
- Finančné prostriedky pre deti v hmotnej núdzi ako príspevok na stravné, školské 

potreby, prospechové štipendium poukázané školám v celkovej výške 272 tis. Sk 
 

Dotácie školám a školským zariadeniam v pôsobnosti mesta Senec za rok 2007 boli použité 
nasledovne: na prenesené kompetencie /ZŠ/ v celkovej výške 50 985 tis. Sk a na originálne 
kompetencie  39 431 tis. Sk. 

 Okrem týchto finančných prostriedkov mesto poskytlo školám a školským zariadeniam 
finančné prostriedky nasledovne: 

- príspevok ZUŠ – 10 000,- Sk 
- príspevok pre ZŠ A. Molnára – 4 000,-Sk 
- výmena okien ZŠ Mlynská – 6 413 836,- Sk 
- lehátka pre MŠ Kollárova -55 640,- Sk 
- detské ihrisko na MŠ Košická - 63 872,-Sk 
- finančné prostriedky na úhradu cestovných nákladov žiakov dochádzajúcich 

z miestnych častí mesta Senec – Svätý Martin, Červený Majer, Horný dvor   
- ZŠ Tajovského 49 600,-Sk          
- ZŠ Mlynská 5 200,-Sk 

 

Príjmy ZŠ a školských zariadení v roku 2007  z prenájmu priestorov a z príspevku rodičov na 
čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ŠKD a ZUŠ predstavovali spolu 4 151 tis. Sk. Tieto 
finančné prostriedky boli použité v jednotlivých zariadeniach na prevádzku školy.  
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Rozdelenie pridelených finančných prostriedkov 

           v tis.Sk 

Zariadenie PK OK            Vzdel. 
poukazy 

Dop 
ravné 

odcho
dné 

Prísp.    
v hm.
núdzi 

ostat
né 

Dotácia  
spolu 

         
ZŠ 
Tajovského 

25 674  5 384     614    253   62  112 50 26 765 

ZŠ 
Mlynská 

14 509  2 767     280    228     52 5 15 074 

ZŠ 
A.Molnára 

  8 649  1 642     149    201   22    81 44   9 146 

Spolu PK 48 832    1 043    682   84  245 99 50 985 
ZUŠ   8 147           8 147 
MŠ Košická   4 058        1,5  4 059,5 
MŠ Kysucká   4 144        8  4 152 
MŠ 
Fándlyho 

  3 891      12,5  3 903,5 

MŠ s VJM 
Fa 

  1 499      1 499 

MŠ 
Kollárova 

  5 148        5  5 153 

SSŠ   2 724      2 274 
Spolu OK 
 

 39 404      27  39 431 

Celkom PK 
+OK 

48 832 39 404 1 043 682 84 272 99 90 416 

 

Neštátnym ZUŠ a školským zariadeniam boli poskytnuté účelové dotácie  na financovanie 
bežných výdavkov z Ministerstva financií  v celkovej výške 10 001 tis. Sk nasledovne: 

- súkromná ZUŠ R. Madarászovej   2 754 tis. Sk 

- súkromná MŠ Martin    1 042 tis. Sk 

- súkromná MŠ Fándlyho    1 039 tis. Sk 

- súkr.liečebno-výchovné sanatórium p. Argaláš  5 166 tis. Sk 

 
 
 

 V Senci, 14.4.2008 

Ing. Poizlová Edita                                                                               


