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NÁVRH NA UZNESENIE:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
a) Súhrnnú správu o hospodárení za rok 2018
b) Finančné hospodárenie škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce a presun zostatku z roku 2018 vo výške 7 952,60 €
na rok 2019 s možnosťou čerpania do 31. 03. 2019
DÔVODOVÁ SPRÁVA:
Financovanie regionálneho školstva zo štátneho rozpočtu je legislatívne
upravené zákonom, č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení,
ktorý dňom 1. septembra 2017
bol novelizovaný
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zákonom č. 182/2017 Z.z. v z.n.p, zákonom č. 209/2018 Z.z. v z.n.p. a ktorou
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
.
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 za účelom získavania
východiskových informácií pre podrobné analýzy, rozbory na ďalšie rozhodnutia
finančného charakteru, sa vypracováva Súhrnná správa o hospodárení za rok 2018
(ďalej len „SúSoH“).
Súhrnnú správu o hospodárení vypracovávajú zriaďovatelia škôl, v ktorých sa
vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie a za školské zariadenie vo
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, ak zariadenie dostalo v roku 2018 finančné
prostriedky na vzdelávacie poukazy alebo príspevok na výchovu a vzdelávanie detí,
ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Zriaďovateľ
predloží SúSoH na príslušný OÚ v sídle kraja do 15.04.2019.
Súčet schválených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na krytie
bežných výdavkov preneseného výkonu štátnej správy na bežné výdavky škôl
a školských zariadení v pôsobnosti Obce Zemné je vo výške
505 768,00 EUR
(Príloha č. 1)
Z finančných prostriedkov pridelených zo štátneho rozpočtu, v zmysle ustanovenia
§8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. v z.n.p boli finančné prostriedky presunuté do
rozpočtového roka 2019 vo výške 7 952,60 EUR.

Poznámka:
ZÚ obce 2018 – vylúčenie z prebytku
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182/2017 Z.z. Účinnosť zákona od 1.9.2017, okrem čl. I .bodov 2,14,17,21 až 23 a 29, ktoré nadobúdajú účinnosť
1.januára 2018, čl. I bodu 3, ktorý nadobúda účinnosť 1.9.2018 a čl. I bodu 10, ktorý nadobúda účinnosť 1.1.2019, najmä
z dôvodu zabezpečenia naviazanosti poskytovania finančných prostriedkov na nový školský rok a s tým súvisiaci zber
údajov
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209/2018 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, účinnosť zákona 1.1. 2018, mení sa §1,
§7 a poznámky pod čiarou a dopĺňa § 9g a §9hi

