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MESTSKÉ ZASTUPITELSTVO
dňa 29. 11. 2018

Dodatok Č. 4 kvšeobecne záväznému nariadeniu Č. 2/2014 o určení
výšky dotácie na mzdy a prevádzku škól a školských zariadení
zriadených na území mesta Spišská Nová Ves

Predkladá:
Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ Spišská Nová Ves

Spracoval:
Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva

Prerokované:
na finančnej komisii pri MsZ konanej dňa 12. 11. 2018 s odporúčaním na schválenie

Dóvod predloženia:
zmena výšky dotácie na mzdy a prevádzku škól a školských zariadení zriadených na území
mesta Spišská Nová Ves v roku 2019.

Podpisy:



Návrh na uznesenie:
Mestské zastupitel‘stvo v Spišskej Novej Vsi

1. prerokovalo
návrh Dodatku č. 4 k všeobecne záväznému nariadeniu Č. 2/20 14 o určení výšky dotácie
na mzdy a prevádzku škól a školských zariadení zriadených na území mesta Spišská
Nová Ves.

2. uznáša sa na
Dodatku č. 4 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2014 o určení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku škól a školských zariadení zriadených na území mesta Spišská Nová
Ves s účinnost‘ou od 1. 1. 2019.

3. ukladá
predkladatel‘ovi Ing. Jele Bednárovej, prednostke MsÚ

a) vyvesiť vydané znenie dodatku č. 4 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta
č. 2/20 14 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škól a školských zariadení
zriadených na území mesta Spišská Nová Ves na úradnej tabuli.

Z: Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva
T: 3. 12. 2018

b) zverejniť dodatok Č. 4 k všeobecne záväznému nariadeniu Č. 2/2014 o určení
výšky dotácie na mzdy a prevádzku škól a školských zariadení zriadených na
území mesta Spišská Nová Ves spósobom v meste obvyklým.

Z: Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva
T: 2. 1. 2019



Dodatok Č. 4 k všeobecne záväznému nariadeniu Č. 2/2014
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku šköl

a školských zariadení zriadených
na území mesta Spišská Nová Ves

Mesto Spišská Nová Ves podl‘a ~ 4 ods. 3 písm. h) a ~ 6 ods. 2 zákona SNR Č. 369/1990
Zb. o obecnorn zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škól, stredných škól
a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ~ 19 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, * 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

dodatok Č. 4
k všeobecne záväznému nariadeniu Č. 2/2014 o určení výšky dotácie na mzdy

a prevádzku škól a školských zariadení zriadených na území mesta Spišská Nová Ves.

PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenie

Predmet nariadenia

Tento dodatok mení a dopÍňa všeobecne záväzné nariadenie č. 2/20 14 o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku škól a školských zariadení zriadených na území mesta Spišská
Nová Ves (d‘alej len „všeobecne záväzné nariadenie č. 2/20 14“) v rozsahu Príloh Č. 3 a č. 4,
na ktorom sa uznieslo Mestské zastupitel‘stvo v Spišskej Novej Vsi dňa 11.12.20 14,
uznesením č. 9/2014 s účinnost‘ou od 01. 01. 2015.

DRUHÁ ČASŤ
Základné ustanovenia

1. Príloha č. 3 znie:
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„Príloha Č. 3
k všeobecne záväznému nariadeniu
Č. 2/2014“

„Priemerná výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej
umeleckej školy, diet‘a materskej školy a diet‘a školského zariadenia na rok 2019

v zriaďovatel‘skej p6sobnosti mesta Spišská Nová Ves“

P. Č. Druh školy, školského zariadenia Priemerná výška
finančných prostriedkov na
mzdy a prevádzku na žiaka
základnej umeleckej školy,
diet‘a materskej školy
a diet‘a školského
zariadenia
v zriad‘ovatel‘skej
pösobnosti mesta Spišská
Nová Ves

1. Ziak základnej umeleckej školy- individuálna forma 1 5 84,50 €
2. Ziak základnej umeleckej školy - skupinová forma 5 17,35 €
3. Diet‘a materskej školy 2 947,16 €
4. Diet‘a školského klubu detí 546,44 €
5. Diet‘a centra vol‘ného času 75,00 €
6. Potenciálny stravník- žiak základnej školy 176,53 €
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2. Príloha Č. 4 znie:

„Príloha Č. 4
k všeobecne záväznému nariadeniu
Č. 2/2014“

„Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na diet‘a materskej školy a diet‘a
školského zariadenia na rok 2019 v zriaďovateľskej pósobnosti štátom uznanej cirkvi

alebo náboženskej spoloČnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby“

P. Č. Druh školy, školského zariadenia Výška frnančných Výška finanČných
prostriedkov na prostriedkov na
mzdy a prevádzku mzdy a prevádzku
na diet‘a materskej na diet‘a materskej
školy a diet‘a školy a diet‘a
školského školského
zariadenia zariadenia
v zriad‘ovatel‘skej v zriad‘ovatel‘skej
pósobnosti štátom p~sobnosti inej
uznanej cirkvi alebo právnickej osoby
náboženskej alebo fyzickej
spoločnosti osoby, na

diet‘a/žiaka centra
vol‘ného času

1. Diet‘a materskej školy 2 593,50 € 2 593,50 €
2. Dieťa školského klubu detí 546,44 € 546,44 €
3. Diet‘a školského klubu detí pri SZŠ 1 189,60 € 1 189,60 €
4. Diet‘a centra vol‘ného Času 70,00 € 70,00 €
5. Potenciálny stravník- žiak základnej

školy, základnej školy pre žiakov so 175,82 € 175,82 €
specialnymi vychovno-vzdelavacimi
potrebami
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TRETIA ČASŤ
Záverečné ustanovenia

Účinnost‘ dodatku

1. Návrh dodatku č. 4 k všeobecne záväznému nariadeniu Č. 2/20 14 bol vyvesený na
úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta od 13. 11. 2018.

2. Mestské zastupitel‘stvo v Spišskej Novej Vsi sa uznieslo na tomto dodatku
Č. 4 k všeobecne záväznému nariadeniu Č. 2/20 14 na zasadnutí dňa 29. 11. 2018, pod
Č /2018.

3. Dodatok Č. 4 k všeobecne záväznému nariadeniu Č. 2/20 14 bol vyhlásený vyvesením na
úradnej tabuli 3. 12. 2018 a nadobúda účinnost‘ dňom 1. 1. 2019.

PhDr. Ján Volný, PhD.
primátor mesta
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I ~1 MESTSKÝ ÚRAD~J) SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Spišská Nová Ves 9. 11.2018

Dóvodová správa
k návrhu dodatku Č. 4 k všeobecne záväznému nariadeniu

č.2/2014

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škól a školských zariadení
zriadených na území mesta Spišská Nová Ves

V zmysle ustanovení ~ 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec určí všeobecne záväzným
nariadením pre

. zriad‘ovatel‘ov cirkevnej základnej umeleckej školy, cirkevnej jazykovej školy, cirkevnej
materskej školy, cirkevného školského zariadenia, súkromnej základnej umeleckej školy,
súkromnej jazykovej školy, súkromnej materskej školy a súkromného školského
zariadenia, ktoré sú zriadené na území obce a ktorých zriad‘ovateľom móže byt‘ aj obec
alebo obvodný úrad v sídle kraja,

. základné umelecké školy, jazykové školy, materské školy a školské zariadenia vo svojej
zriad‘ovatel‘skej pósobnosti

1. podrobnosti financovania základných urneleckých škól, jazykových škól, materských
škóI a školských zariadení,

2. lehotu na predloženie údajov, podl‘a ktorých bude financovat‘ základné umelecké školy,
jazykové školy, materské školy a školské zariadenia,

3. výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, diet‘a materskej školy alebo školského
zariadenia; v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy, skutočného stravníka
alebo na jedno hlavné jedlo alebo doplnkové jedlo,

4. deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky.

Výška dotácie vychádza z priemernej výšky finančných prostriedkov potrebných na mzdy
a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, diet‘a materskej školy a diet‘a školského
zariadenia v zriad‘ovatel‘skej pósobnosti mesta Spišská Nová Ves. Všeobecne výška dotácie
stúpla vo všetkých prípadoch z dóvodu legislatívnej úpravy taríf zamestnancov pri výkone práce
vo verejnorn záujrne s účinnost‘ou od 1. 1. 2019.



Dotácia na mzdy a prevádzku základnej umeleckej školy vzrástla oproti roku 2018 o 13,73 %
z dóvodu nárastu miezd zamestnancov od 1.1.2019. Dotácia na žiaka ZUS v individuálnej forme
vzrástla oproti roku 2018 o 120,50 Eur, v skupinovej forme o 39,10 Eur.

Nárast celkovej dotácie oproti roku 2018 v školských jedálňach pri ZŠ je o 19,33% z dóvodu
nárastu miezd zamestnancov od 1.1.2019. Vzhl‘adom na nárast počtu vydaných jedál v SJ mesta
bob potrebné doplnit‘ stavy zamestnancov o 3 pracovné sily. Dotácia pre školské jedálne mesta
sa určuje ako dotácia na potenciálneho stravníka (počet žiakov školy) a vzrástla oproti roku 2018
o 27,53 Eur, v SJ mých zriad‘ovatel‘ov vzrástla dotácia o 27,85 Eur. Výška dotácie pre SJ mých
zriad‘ovatel‘ov je na úrovni 102,82% predpokladaného príjmu mesta z podielových daní na tento
účel.

Nárast dotácie na školské kluby detí oproti minulému roku je o 11,39 z dóvodu nárastu miezd od
1.1.2019. Dotácia na žiaka v SKD mesta vzrástla oproti roku 2018 o 47,59 Eur, v SKD mých
zriad‘ovatel‘ov o 54,44 Eur. V SKD pri Základnej škole pre deti s autizmom hodnota dotácie na
1 diet‘a vzrástla o 107,10 Eur, pretože koeficient na tieto deti je až 13,2. Dotácia na SKD
v zriaďovatel‘skej pósobnosti mesta a SKD v zriad‘ovateľskej pósobnosti cirkvi je rovnaká a je
vo výške 96% predpokladaného príjmu mesta z podielových daní na tento účel.

V materských školách ajasliach vzrástla dotácia o 10,86% z dóvodu nárastu miezd
zamestnancov od 1.1.2019. Pre MS mesta vzrástla dotácia na jedno diet‘a oproti roku 2018 o
404,16 Eur, v MS mých zriad‘ovatel‘ov vzrástla dotácia na jedno diet‘a vzrástla oproti roku 2018
o 355,- Eur. Dotácia na MS mých zriad‘ovateľov je vo výške 100% predpokladaného príj mu
mesta z podielových daní na tento účel.

Dotácia na Centrum vol‘ného času mesta v roku 2018 vzrástla o 12,82% a to z dóvodu zvýšenia
miezd zamestnancov od 1.1.2019. Vo VZN je uvedená dotácia na jedno diet‘aJžiaka v CVC
v záujmovom útvare a je oproti roku 2018 nezmenená. CVC pre mesto organizuje mé kultúrne
a športové podujatia, ktoré nesúvisia s činnost‘ou v záujmových útvaroch. Na tieto aktivity má
CVC v rozpočte vyčlenené finančně prostriedky zvlášt‘.
Dotácia na diet‘a/žiaka v záujmových útvaroch CVC v zriad‘ovatel‘skej pósobnosti mého
zriad‘ovateľaje vo výške 93,33% z dotácie na diet‘a!žiaka v CVC mesta.

Stanovené výšky dotácií v dodatku č. 4 k VZN č. 2/20 14 pre školy a školské zariadenia
v zriad‘ovatel‘skej pósobnosti štátom uznanej cirkvi alebo inej právnickej osoby sú v súlade
s ustanovením ~ 6 ods. 12 písm. j) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výška dotácie pre školy
a škobské zariadenia mých zriad‘ovateľov sa v zmysle zákona určuje najmenej vo výške 88%
z prostriedkov, ktoré obec obdrží na tento účel v podielových daniach. Mesto SNV v tomto
návrhu prideľuje v roku 2019 dotáciu vyššie uvedeným subjektom v rozsahu cca 100%
predpokbadaných podielových daní.

Spracovala: Ing. Dana Mrnková


