Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie dňa 13.3.2019 o 16.00 na Obecnom úrade v
Cíferi
Prítomní členovia : Mgr. Gabriela Pešková, Mgr. Mária Olšová, Milada Straková, Mgr.
Miriam Májeková, Ing. Emília Ďurkovičová, Emerencia Cajová
Hosť: Mgr.Maroš Sagan, PhD., Ing.Martina Grutková
Zapisovateľka: Mgr. Adriána Chalupková
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Návrh VZN č. /2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je Obec Cífer
3. Návrh VZN č. /2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
a podmienky úhrady v MŠ, ktorej zriaďovateľom je Obec Cífer
4. Príloha č. 1 k VZN obce Cífer č.3/2014 o financovaní MŠ, ZUŠ a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Cífer a CVČ
5. Možné zlúčenie materskej školy a základnej školy
6. Rôzne

1. Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka finančnej komisie Mgr. Gabriela Pešková,
privítala zúčastnených prítomných vrátane starostu obce p. Sagana, taktiež p.Grutkovú,
ekonómku zo školskej jedálne.
2. Jedným z bodov programu bolo prekonzultovať Návrh VZN č. /2019 o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je
Obec Cífer. Na zasadnutie bola prizvaná ekonómka školskej jedálne pani Ing. Grutková, ktorá
objasnila problematiku stravovania a vyjadrila sa k danej problematike.
Školská jedáleň v Cíferi je samostatný právny subjekt, ktorý vznikol 1.1.2018. V návrhu VZN,
ktoré má schvaľovať obecné zastupiteľstvo na najbližšom zasadnutí ide o zvýšenú výšku réžie,
ktorú navrhuje riaditeľka školskej jedálne z dôvodu nárastu energií a služieb. Hodnota réžie
bola 0,15 €/od roku 2012 sa nezvyšovala/ a navrhuje zvýšiť na 0,30€. Riaditeľka ŠJ p.
Šarmírová robila prieskum po okolí, akú majú výšku réžie okolité obce. Stravnú jednotku majú
žiaci prvého stupňa 1,09 € a žiaci druhého stupňa 1,16 €, ktorá sa nezmení. Zmení sa iba výška
réžie.
Z réžie sa uhrádzajú v školskej jedálni čistiace prostriedky, energie, služby, prevádzkové
náklady. Z réžie sa nesmú platiť tarifné platy zamestnancov. VZN o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni tiež upravuje spôsob
odhlasovania prostredníctvom portálu strava.cz. Taktiež odoberanie stravy funguje
prostredníctvom čipového systému.
VZN by malo byť platné od apríla 2019 do konca augusta2019. Od septembra by sa malo prijať
nové VZN nakoľko sa schválili obedy „zadarmo“. Riaditeľka školskej jedálne p. Šarmírová
navrhuje urobiť menší prieskum v škole, koľko stravníkov by pribudlo od septembra 2019.
Obedy nebudú úplne zadarmo, rodičia budú platiť réžiu, ktorá sa možno po prieskume navrhne
ešte zvýšiť, pretože sa bude musieť „dovybaviť“ kuchyňa a jedáleň. Možno bude potrebná

ďalšia pomocná sila v kuchyni, na ktorú náklady bude znášať zriaďovateľ, nakoľko školská
jedáleň je rozpočtová organizácia zriadená obcou. V súčasnosti pracuje v kuchyni jedna hlavná
kuchárka, ktorá vydáva obedy a 3 pomocné sily. Podľa predpisu sa jedlo v školskej jedálni musí
spotrebovať do 2,5 hodiny od uvarenia.
3. Návrh VZN č. / 2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady
v MŠ, ktorej zriaďovateľom je Obec Cífer sa taktiež prerokovalo na finančnej komisii.
V materskej škole už obedy „zadarmo“ fungujú pre predškolákov od januára 2019, kde sa
navrhuje taktiež zvýšiť réžia z 0,15 € na 0,30 €. Vo VZN je zakotvená dotácia od štátu na
predškolákov. Štát poskytuje dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej
škole a odobralo stravu. Ak sa dieťa nezúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu a nebude
odhlásené celú stravu za ten deň hradí rodič v plnej výške.
Ak dieťa neodoberie stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitého
predpisu dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje
osobitné stravovanie, zriaďovateľ vyplatí rodičom alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené
do starostlivosti poskytnutú dotáciu.
Peniaze na obedy „zadarmo“ prídu na obec dvakrát do roka. Suma réžie v jedálni MŠ by bola
konečná, už by sa nemala zvyšovať.
4. Príloha k VZN obce Cífer č.3/2014 o financovaní MŠ, ZUŠ a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Cífer a CVČ. V prílohe je uvedená ročná výška dotácie pre
materskú školu, základnú umeleckú školu, školský klub detí a školskú jedáleň podľa počtu
detí.
Prvá alternatíva vychádza zo schváleného rozpočtu, kde na základe schváleného rozpočtu sa
spätne prepočíta koeficient na žiaka. Vo všetkých prípadoch vychádza koeficient vyšší ako je
stanovený pre rok 2019 na sumu 93,78 EUR.
Druhá alternatíva - podľa stanoveného jednotkového koeficientu na rok 2019 čo je 93,78 €.
Výpočet jednotkového koeficientu: 0,4 x 2 179 532 000 / 9 296 272,4 = 93,78 € na rok na 1
prepočítaného žiaka. Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok
2019 nájdete tu: http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=3507)
Finančná komisia odporúča schváliť prvú alternatívu nakoľko požiadavky na výšku
finančných prostriedkov boli pred schválením samotného rozpočtu prerokované
s jednotlivými rozpočtovými organizáciami a reflektujú na ich potreby a požiadavky.
Oboznámenie členov komisie s pojmami prenesené kompetencie a originálne kompetencie.
Základná škola je platená z prenesených kompetencií zo štátu, ŠKD – originálne kompetencie
od obce, MŠ – originálne kompetencie /predškoláci -dotácia od štátu/, ZUŠ – originálne
kompetencie, jedáleň – originálne kompetencie.
5. Vyjadrenie sa k zlučovaniu škôl – pri možnom zlúčení materskej a základnej školy ako jeden
právny subjekt nenastanú výrazné zmeny, čo sa týka organizačnej štruktúry jednotlivých
organizácii. Mzdové náklady, ostávajú na rovnakej úrovni. Možná úspora môže nastať
v spoločnom obstarávaní materiálneho zabezpečenia, či školení pedagogických zamestnancov.

Táto úspora však nebude výrazná. V prípade spojenia by boli obe školy zostali rozpočtovo
nezávislé od seba s účelovo vyčlenenými prostriedkami. Na druhej strane po zlúčení oboch
organizácii počet zamestnancov presiahne 49, čím novo vzniknutý subjekt bude povinný
preplatiť zamestnancovi časť výdavkov na jeho rekreáciu podľa nového § 152a Zákonníka
práce s účinnosťou od 1. januára 2019, čo v konečnom dôsledku znamená ďalšie navýšenie
výdavkov. Na základe týchto zistení, finančná komisia neodporúča spájanie oboch subjektov
za účelom finančnej úspory, ktorá v tomto prípade nenastane.
6.Voľná diskusia o problematikách.
Zapísala : Mgr .Adriána Chalupková
Overila: Mgr. Gabriela Pešková

