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Plnenie rozpočtu za rok 2006 za školy a školské zariadenia zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Senec

V pôsobnosti mesta Senec v roku 2006 boli 3 základné školy, 1 základná umelecká
škola, 5 materských škôl, 7 školských jedální a stredisko služieb škole.
Financovanie regionálneho školstva u nás sa v roku 2006 uskutočňovalo v zmysle
zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v znení zmien a doplnkov zákona č. 523/2004 Z.z. a zákona č. 564/2004 Z.z. Tento zákon
dôsledne oddeľuje financovanie preneseného výkonu štátnej správy v školstve /tzv. prenesené
kompetencie/ od financovania správy školstva v rámci výkonu samosprávnych funkcií / tzn.
orginálne kompetencie/ . V rámci tohto rozdelenia sa finančné prostriedky určené na
financovanie prenesených kompetencií rozpočtujú v kapitole MŠ SR a poskytujú sa
zriaďovateľom účelovo ako normatívne a nenormatívne finančné prostriedky prostredníctvom
krajského školského úradu podľa sídla zriaďovateľa.
Normatívny príspevok pre ZŠ na kalendárny rok je určený počtom jej žiakov
a normatívnym objemom fin. prostriedkov prislúchajúcim na l žiaka školy pre bežný
kalendárny rok. Normatív je súčtom mzdového normatívu /vyjadruje normované ročné
náklady na mzdy a platy vrátane poistného a príspevku zamestnávateľa do poisťovní
zamestnancov a prevádzkového normatívu /vyjadruje normované ročné náklady na
výchovno-vzdelávací proces a prevádzku školy/.
Normatívny príspevok na 1 žiaka na rok 2006 v /Sk/:
Minimum
Maximum
Základné školy
23 055
23 983
Základné umelecké školy
9 202
9 770
Školské kluby detí
5 050
Zariadenia školského stravovania 21 Sk na hlavné jedlo, 4,20 Sk na doplnkové jedlo
Okrem normatívnych fin. prostriedkov sú školám poskytované nenormatívne finančné
prostriedky na vzdelávacie poukazy, cestovné žiakov ...
Ďalším zdrojom financovania ZŠ 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.
564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a nariad.
Vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
poukazované na bežný účet mesta Daňovým úradom.
Normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie na rok 2006 boli
delimitované z KŠÚ v celkovej výške 43 583 tis. Sk, ktoré boli v plnej výške vyčerpané.
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 prostriedky na vzdelávacie poukazy vo výške 1 306 tis. Sk z toho 122 tis. Sk z min.
roka
/vzdelávacie poukazy predstavujú ročný príspevok zo ŠR na záujmové vzdelávanie l
žiaka ZŠ, pričom hodnota vzdelávacieho na rok 2006 je 800,-Sk na 1 poukaz, tj. 80
Sk/mes.
 prostriedky na cestovné žiakov za rok 2006 v celkovej výške 616 tis. Sk, z toho 32 tis.
Sk doplatok za IX.- XII. 2005, poukázané školám podľa ich požiadaviek
 bežné finančné prostriedky na haváriu na budove ZŠ s VJM v Senci 700 tis. Sk
 finančné prostriedky pre deti v hmotnej núdzi ako príspevok na stravné, školské
potreby, prospechové štipendium v celkovej výške 338 tis. Sk
/ poukázané školám a školským zariadeniam podľa požiadaviek/
Dotácie školám a školským zariadeniam v pôsobnosti mesta Senec za rok 2006 boli
použité nasledovne: na prenesené kompetencie v celkovej výške 46 544 tis. Sk a na
originálne kompetencie vo výške 35 259 tis. Sk.
Okrem týchto finančných prostriedkov mesto poskytlo školám a školským
zariadeniam finančné prostriedky nasledovne:
ZŠ Tajovského
- 696 952 ,- Sk na opravu soc. zariadení
- 49 790,- Sk na projekty
- 75 054,- Sk na montáž bojlerov
- 479 307,- Sk oprava strechy
- 4 448 697,- Sk výmena okien
ZŠ Mlynská
ZŠ A. Molnára
MŠ Košická
MŠ Kysucká
MŠ Kollárova
MŠ s VJM Fándlyho
ZUŠ

- 379 073,- Sk oprava strechy
- 10 591,- Sk oprava hydroizolácie
- 779 250,- Sk oprava strechy
- 365 192,- Sk oprava strechy
- 75 000,- Sk oprava oplotenia
- 12 925,- Sk ohrievač a montáž
- 30 460,- Sk ohrievač a montáž
- 26 000,- Sk doprava

Príjmy ZŠ a školských zariadení v roku 2006 z prenájmu priestorov a z príspevku
rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ŠKD a ZUŠ predstavovali spolu 4 136
tis. Sk. Tieto finančné prostriedky boli použité v jednotlivých zariadeniach na
prevádzku školy.
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Rozdelenie pridelených finančných prostriedkov

Zariadenie

PK

ZŠ
Tajovského
ZŠ
Mlynská
ZŠ
A. Molnára
ZUŠ

22 626

4 940

703

160

129

34

28 592

12 910

2 222

397

254

70

4

15 857

8 047

1 351

206

202

102

700

10 608

MŠ Košická
MŠ Kysucká
MŠ Fándlyho
MŠ s VJM Fá
MŠ Kollárova
SSŠ
Spolu

OK Vzdeláv. Cestovné Príspevok Ostatné
poukazy
v hm. núdzi

Dotácia
spolu

7 372

43 583

3 521
3 846
3 588
1 453
4 661
2 268
35 222

V Senci, dňa 10.4.2007

7 372
3
27
7
1 306

616

338

738

3 524
3 846
3 615
1 453
4 668
2 268
81 803
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