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KOMENTÁR ZRIAĎOVATEĽA K SÚHRNNEJ SPRÁVE O HOSPODÁRENÍ
ZA ROK 2016
Úvod
Financovanie regionálneho školstva sa uskutočňuje podľa zákona č. 597/2003 Z. z.
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších
predpisov. Za účelom získavania východiskových informácií pre podrobné analýzy
a rozbory na ďalšie robia rozhodnutia finančného charakteru, sa vypracováva Správa
o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
Počas roka 2008 vstúpil do platnosti zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon), ktorý v čl. III novelizoval zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Zmeny
vyplývajúce z tejto novely boli premietnuté do tejto príručky a jej príloh.
Novela zákona o financovaní zaviedla financovanie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej
dochádzky v materských školách. Tento príspevok však nie je vykázaný v správe
o hospodárení.
V zákone č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov sú v § 7 ods. 1 až 3 uvedené ustanovenia, Obec
Zemné, ako zriaďovateľ základných škôl a školských zariadení má povinnosť vypracovať
správu o hospodárení.
I. časť
Základné informácie o školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Obec Zemné
zabezpečí úlohu štátnej správy na úseku školstva, ktorá je preneseným výkonom štátnej
správy
Obec Zemné je zriaďovateľom dvoch (2) základných škôl:
1.) Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Zemnom
Presná adresa a názov školy:
Základná škola Ányosa Jedlika s vyučovacím jazykom maďarským
Jedlik Ányos Alapiskola, Školská 845, Zemné - Szímő
1.1.) IČO: 37860844
Typ školy: základná
Ročník: 1-9
2.) Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským v Zemnom
Presná adresa a názov školy:
Základná škola, 941 21 Zemné, Školská 846
2.1.) IČO: 37864033
Typ školy: základná
Ročník: 1-9
Základné školy sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ich práva a povinnosti sú vymedzené
školským zákonom, predmet ich činnosti v zriaďovacej listine. Základné školy sú
rozpočtové organizácie (ďalej len RO) s právnou subjektivitou. Súčasťou základných škôl sú
školské kluby detí – ŠKD pri ZŠ Zemné a ŠKD pri ZŠ VJM Zemné. Materské školy
a školské stravovacie zariadenie nie sú súčasťou základných škôl.
Počas sledovaného obdobia neboli vykonané žiadne zmeny v sieti, neboli prijaté ani
opatrenia, ktoré by mali vplyv na zmenu výkonu činnosti a hospodárenia v rámci preneseného
výkonu štátnej správy.
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II. časť
Finančné hospodárenie škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Finančné hospodárenie škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce sú riadené rozpočtom. Rozpočet obce
a rozpočtových organizácií na rok 2016 bol schválený Obecným zastupiteľstvom Obce Zemné dňa
28. 12. 2015, uznesením č. 192/281215-Z, viacročný rozpočet Obce Zemné a jej rozpočtových
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na rok 2017 -2018 uznesením Obecného zastupiteľstva
Obce Zemné číslom 193/281215-Z.

Školské zariadenia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce mali na
prenesené kompetencie na úseku školstva na školský rok rozpísané finančné prostriedky vo
výške 401 388,00 EUR z toho: ZŠ VJM 294.500,00
ZŠ VJS 106.888,00
V súlade s novelizovanými zmenami zákonov č. 245/2008 Z.z., č. 17/2009Z.z., č. 596/2003
Z.z. majú zriaďovatelia, školy a školské zariadenia do centrálneho registra poskytnúť údaje
k 15.9. školského roka, vzhľadom k tomu, aby sa zabezpečilo čo najlepšia informovanosť
a plynulý priebeh spracovania údajov v EDUZBER-e a poskytovania výpočtu požadovaných
údajov.
V zmysle ustanovenia §15 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle
ustanovenia §4 zákona č. 597 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení v znení
neskorších predpisov Okresný úrad Nitra odbor školstva upravil
záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu bežných výdavkov na rok 2016 o normatívne
finančné prostriedky vo výške:
398.851,00 €
• 37860844 ZŠ VJM
278 446,00
• 37864033 ZŠ VJS
120 405,00
Spracovania výkazov – aktualizácia normatívnych objemov finančných prostriedkov
EDUZBER, ktoré sa týkajú financovania regionálneho školstva v nadväznosti na úpravu
• rozpočtu po zbere počtu žiakov v školskom roku 2016/2017 +2015/2016
112
(+5)
107
a) počet žiakov v ZŠ VJM
b) počet žiakov ZŠ VJS
58
(+5)
53
(oproti stavu k 15.9.2015 za školský rok 2015/2016
EDUZBER za rok 2016,
školský rok 2016/2017 vykazuje nárast počtu žiakov o +5 ZŠVJM ako aj v ZŠ VJS
zo stavu celkového počtu žiakov v RO
ZŠVJM 107/ ZŠVJS 53
Finančné prostriedky poskytnuté na dohodovacie konanie, v nadväznosti na vykonané
zmeny, sú súčtom normatívnych finančných prostriedkov rozpočtových organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, u ktorých boli vykonané zmeny. Ministerstvo školstva
oznámi úpravy rozpočtu zriaďovateľov rozpočtovým opatrením na okresné úrady v sídle
kraja. OÚ oznámia zmeny rozpočtu zriaďovateľom, zriaďovateľ podľa rozpisu a oznámenia
o rozpočtovom opatrní prevedie na účet školy.
V sledovanom rozpočtovom období, po dohodovacom konaní kde sa upravuje §8c zákona
597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, školských zariadení v.z.p., sa upravila
výška pridelených normatívnych finančných prostriedkov zriaďovateľovi o objem
finančných prostriedkov vo výške 20. 000,00 €, ktorá bola prerozdelená rovnomerne, vo
výške 10.000,00 € a 10.000,00 € obom RO.
Zákon NR SR č. 597/2003 z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a ŠZ v znení neskorších predpisov

Súhrnná správa o hospodárení za rok 2016

OBEC ZEMNÉ
Obecný úrad Zemné
94122 Zemné č. 268
________________________________________________________________________
Finančné prostriedky oboch škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zemné rozpočet oboch
škôl a predškolských zariadení spolu s dohodovacím konaním činili
441 552,00 €
• normatíve:
432 475,00 €
• nenormatívne:
9 077,00 €
Prerozdelenie medzi rozpočtovými organizáciami na základe posledného prepočtu
EDUZBER - prepočtu počtu žiakov rozpočtových organizácií a predškolských zariadení:
1) Spolu normatívne vo výške
432 475,00
1.1)
37860844 ZŠ VJM
297 269,00
1.2)
37864033 ZŠ VJS
135 206,00
2) Spolu nenormatívne vo výške v tom:
9 077,00
2.1) z toho spolu RO:
7 124,00
2.1.1) ZŠ VJM
3 759,00
2.1.2) ZŠ VJS
3 365,00
Nemormatívny príspevok je vykázaný vo výkazoch RO:
r.007 stĺpec A2 ID protokolu PMRAUMRYDJ zo dňa 31. 03. 2017
r.007 stĺpec A2 ID protokolu MVSTNXIYIY
zo dňa 03. 04. 2017

2.2) predškolské zariadenia MŠ na deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej
školskej dochádzky
1 953,00
2.2.1) MŠ VJS
1 420,00
2.2.2) MŠ VJM
533,00
Novela zákona o financovaní zaviedla financovanie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
na výchovu a vzdelávanie detí (§6b zákona *), ktoré majú jeden rok pred plnením
povinnej školskej dochádzky v materských školách. Výška príspevku bola 1 953,00 €
v pomere na počet detí v MŠ VJS a MŠ VJM počas sledovaného obdobia, tj. za školský rok
2015/2016 ako aj na školský rok 2016/2017.
Nemormatívny príspevok je vo výkaze r.007 st´pec A2 ID protokolu SGGHODBBWM zo dňa 04. 04. 2017

Podľa prepočtu EDUZBER za školský rok
Predškolské zariadenie
2015/2016_deti do 1 r.
a
b
c
MŠ VJS
16
2
MŠ VJM
19
8
SPOLU
35
10

2016/2017_deti do 1r.
d
e
19
9
10
5
29
14

Nenormatívne finančné prostriedky na rok 2016 predstavovali
9 077,00 €
Druh nenormatívnych
Predškolské zariadenie
Rozpočtové
prostriedkov
SÚČET
organizácie
x
MŠ VJS
MŠ VJM
ZŠ VJM
ZŠ VJS
a
b
c
d
e
f
1 953,00
*predškolské zar _§6
533,00
1 420,00
x
x
*učebnice
852,00
x
x
550,00
302,00
*znevýhodn prostr.
1 707,00
x
x
980,00
727,00
*vzdelávacie poukazy
3 485,00
x
x
2 040,00
1 445,00
*dopravné
880,00
x
x
189,00
691,00
*mimoriadne výsl.ž.
200,00
x
x
x
200,00
Medzisúčet RO

7 124,00

533,00

1420,00

3 759,00

3 365,00

SPOLU

9 077,00

533,00

1 420,00

3 759,00

3 365,00
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Finančné prostriedky pridelené zo štátneho rozpočtu, z kapitoly MŠ SR boli použité na
zabezpečenie plynulého chodu výchovno-vzdelávacieho procesu, ako aj na zabezpečenie
prevádzky školského zariadenia v súlade so zákonom NR SR č. 597/2003 Z.z.
o financovaní škôl v znení neskorších predpis a so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V súlade so zákonom NR SR č. 597/2003 Z.z. o financovaní škôl v znení neskorších
predpisov a so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v tom:
• 1 673,00 € odmeny zamestnancov, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní detí
r. 003 stĺpec C + D ID protokolu SGGHODBBWM za OBEC
• 280,00 € učebné pomôcky
r. 007 stĺpec I
ID protokolu SGGHODBBWM za OBEC

III. časť
Komentár k protokolu zriaďovateľa
Súčasťou Správy o hospodárení za rok 2016 je súhrnný výkaz s protokolom zriaďovateľa
ID protokolu: YTDMKAQIKF zo dňa 10. 04. 2017
I.1.) Súhrnný výkaz k súhrnnej správe o hospodárení za rok 2016
ID protokolom zriaďovateľa č.: YTDMKAQIKF zo dňa 10. 04. 2017
je spracovaním súhrnných dát za Obec Zemné a jej rozpočtových organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a výchovno-vzdelávacieho zariadenia bez právnej
subjektivity.
Sumár komentára protokolu zriaďovateľa za rok 2016
1.) Presun prostriedkov z roku 2015 na rok 2016
v tom:
1.1.) Prostriedky zo štátneho rozpočtu ZŠ VJS
1.1.1.) normatívne :
1.1.2.) nenormatívne:
1.2.) Prostriedky zo štátneho rozpočtu ZŠ VJM
1.2.1.) normatívne :
1.2.2.) nenormatívne:

7 605,40 €
18,40 €
0,00 €
18,40 €
7 587,00 €
7 564,00 €
23,00 €

2.) Zostatok nevyčerpaných prostriedkov v roku 2016
Nevyčerpané prostriedky v roku 2016 - použité v roku 2017
v tom :
• normatívne
16.108,50
• nenormatívne (na dopravu žiakov)
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Nevyčerpané prostriedky v roku 2016 - použité v roku 2017
Členenie podľa IČO rozpočtových organizácií
IČO: 37864033
2.1.) Prostriedky zo štátneho rozpočtu ZŠ VJS
2.1.1.) normatívne :
2.1.2.) nenormatívne:
IČO: 37860844
2.2.) Prostriedky zo štátneho rozpočtu ZŠ VJM
2.2.1.) normatívne :
1.2.2.) nenormatívne:

16 370,61

4 734,50,00 €
4483,50 €
251,00 €

11 636,11 €
11 625,00 €
11,11 €

Z dôvodu efektívneho a hospodárneho využívania finančných prostriedkov využili rozpočtové
organizácie obce ustanovenie §8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré
im v roku 2016 dovoľovalo za predpokladu splnenia zákonných podmienok presunúť
finančné prostriedky poskytnuté zo SR do nasledujúceho roka.
Z finančných prostriedkov, ktoré školy dostali zo ŠR v roku 2016, bolo do roku 2017
presunutých vo výške 16.370,61 €.

Ing. János BÓB
starosta obce Zemné
pečiatka a podpis zriaďovateľa

Spracovala(i): Anita Kutaková
Ing. Mária Bóbová
V Zemnom,

11.04. 2016
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