Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici

Predkladá: Mgr. Jozef Bielik, vedúci odboru sociálnych vecí, školstva a kultúry

K bodu:

Návrh Doplnku č. 4 k VZN, ktorým sa určuje výška dotácie na žiaka
základných umeleckých škôl a dieťa materských škôl a školských
zariadení zriadených na území mesta Považská Bystrica

Materiál obsahuje:

V Považskej Bystrici

-

návrh na uznesenie
dôvodovú správu
návrh doplnku č. 4

12. 12. 2013

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí konanom dňa 12.12.2013 prerokovalo
návrh Doplnku č. 4 k VZN, ktorým sa určuje výška dotácie na žiaka základných
umeleckých škôl a dieťa materských škôl a školských zariadení zriadených na území
mesta Považská Bystrica.
Mestské zastupiteľstvo
A/ konštatuje,
že návrh doplnku bol spracovaný z dôvodu zmeny odmeňovania zamestnancov škôl
a školských zariadení a očakávanej zmeny podielu mesta na výnose daní
právnických a fyzických osôb.

B/ schvaľuje
návrh Doplnku č. 4 k VZN, ktorým sa určuje výška dotácie na žiaka základných
umeleckých škôl a dieťa materských škôl a školských zariadení zriadených na území
mesta Považská Bystrica,
C/ ukladá
Mgr. Jozefovi Bielikovi, vedúcemu odboru sociálnych vecí, školstva a kultúry vyhlásiť
schválený Doplnok č. 4 vyvesením na úradnej tabuli a zverejniť spôsobom v meste
obvyklým.
Termín: 13. 12. 2013

K bodu:

Návrh Doplnku č. 4 k VZN, ktorým sa určuje výška dotácie na žiaka
základných umeleckých škôl a dieťa materských škôl a školských
zariadení zriadených na území mesta Považská Bystrica

Dôvodová správa
Z dôvodu zvýšenia taríf pre pedagogických a ostatných zamestnancov škôl
a školských zariadení od 1.1.2013 a očakávanej zmeny podielu mesta na výnose
daní v rámci fiškálnej decentralizácie navrhujeme niektoré zmeny a doplnky v
predmetnom VZN.
Do § 3 ods. 13 navrhujeme doplniť ďalšiu diferenciáciu dotácie na dieťa
materskej školy z dôvodu vyššej energetickej náročnosti budov a zariadení školy.
Umožňuje to § 6 ods.12 písm. h zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Jedná sa o Materskú školu, Dukelská, ktorá spolu s jej elokovaným
pracoviskom na Dedovci v dlhodobom priemere vykazuje asi o tretinu vyššie náklady
na energie (asi o 20 000 EUR) ako druhá škola v poradí a takmer dvojnásobok školy
s najmenšími nákladmi na energie. Pri jednotnej dotácii na dieťa nie je možné tento
rozdiel zohľadniť.
V § 4 navrhujeme nové výšky dotácie na žiaka alebo dieťa. Na ich určenie
sme nevyhnutné náklady (vrátane zvýšenia platov) príslušného typu školy alebo
školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta prepočítali na zapísaný
počet detí alebo žiakov k 15.9.2013. Pre cirkevné a súkromné školy a školské
zariadenia sme podľa vyššie spomenutých zákonných ustanovení napočítali dotáciu
vo výške 88%.

Návrh Doplnku č. 4 k VZN, ktorým sa určuje výška dotácie na žiaka základných
umeleckých škôl a dieťa materských škôl a školských zariadení zriadených
na území mesta Považská Bystrica je v súlade s ustanovením § 6 ods. 3 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený
na úradnej tabuli.
Vyvesený: 27.11.2013

Doplnok č. 4
k VZN, ktorým sa určuje výška dotácie na žiaka základných umeleckých škôl
a dieťa materských škôl a školských zariadení zriadených na území
mesta Považská Bystrica

Mestské zastupiteľstvo v Považskej Bystrici v súlade s ustanovením § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa
uznieslo na tomto doplnku č. 4:
1. § 3 ods. 13 sa na konci vety dopĺňa:
„...a energetická náročnosť budov a zariadení školy.“,
2. § 4 sa nahrádza novým znením:

„§ 4
URČENIE VÝŠKY DOTÁCIE
Mesto Považská Bystrica určuje nasledovnú ročnú výšku dotácie na mzdy
a prevádzku na jedného žiaka alebo dieťa (v EUR):
Základné umelecké školy (ZUŠ)
Na žiaka
vyučovania
skupinovej
individuálnej

vo

forme

ZUŠ zriadená mestom

súkromná ZUŠ

363,00
760,00

320,00
669,00

Materské školy (MŠ) - vrátane školskej jedálne
Na dieťa v
MŠ, Dukelská (energie)
MŠ, Mierová 315/10 (nájomné)
MŠ, Rozkvet 2024 (nájomné)
ostatných materských školách

MŠ zriadená mestom
2110,00
2118,00
1848,00
1820,00

Školské kluby detí (ŠKD)
na jedno dieťa

ŠKD zriadené mestom
448,00

cirkevné ŠKD
395,00

Centrum voľného času (CVČ)

na jedného člena pravidelnej
záujmovej činnosti s trvalým
pobytom v meste P. Bystrica

CVČ zriadené
mestom

cirkevné CVČ
(na člena vo veku do 15 rokov)

192,00

169,00

Zariadenie školského stravovania (ZŠS)

na jedného
stravníka ZŠ

potenciálneho

ZŠS pri ZŠ
zriadené mestom

cirkevné ZŠS
(na žiaka vo veku do 15 rokov)

113,00

100,00

3. Tento doplnok č. 4 nadobúda platnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej
tabuli po schválení v MZ a účinnosť od 1.1.2014.

