Dôvodová správa
k návrhu č. 1 dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému
nariadeniu obce Nesluša č. 7/2015 o určení výšky
finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na
dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša
Cieľom dodatku je doriešiť financovanie energií za jednotlivé školské zariadenia z vlastných
zdrojov. Návrh zohľadňuje, že od roku 2020 sú všetky energie budovy materskej školy platené
priamo obcou. Preto sa ním znižujú originálne kompetencie poskytnuté základnej škole o výdavky
na energie školskej jedálne. Zároveň sa však zvyšujú o príspevok centra voľného času, nakoľko toto
je umiestnené v budove základnej školy a na svoje účely využíva tiež školskú telocvičňu.
Základom pre výpočet bude reálna spotreba energií v roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, na
ktorý je príloha č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu schvaľovaná. Pokiaľ bude príloha
schvaľovaná pred koncom roka, na výpočet sa použijú zálohové platby na rok, v ktorom je príloha
schvaľovaná.
Príspevok školskej jedálne na elektrinu sa bude rátať podľa reálnej spotreby v prechádzajúcom
kalendárnom roku. Jedáleň má vlastný podružný elektromer.
Príspevok jedálne na plyn sa určil po dohode riaditeliek základnej a materskej školy na 35 %.
Podiel by mal zohľadňovať vykurovanú plochu a zároveň spotrebu plynu spotrebičmi školskej
jedálne.
Príspevok centra voľného času na plyn bol určený podľa vykurovacej plochy na 3,31 % za
miestnosť riaditeľne a učební centra a na 6,16 % za používanie školskej telocvične 6 hodín
týždenne.
Príspevok centra na elektrickú energiu bol určený na 9,47 %, rovnako podľa používanej plochy.

Vplyv na rozpočet
Presun medzi jednotlivými podprogramami programu 2 – Školstvo. Bez vplyvu na celkový
rozpočet.

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v Nesluši schvaľuje Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce
Nesluša č. 7/2015 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša podľa
predloženého návrhu č. 1 a prílohu č. 1 k VZN na rok 2020 podľa predloženého návrhu č. 2.
Vypracoval: Matej Tabaček, účtovník, 23. 01. 2020.
Predkladá: Ing. Zuzana Jancová, starostka obce.

