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Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ........../2019 zo dňa
19. februára 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Dunajská Streda č. 18/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2019
Javaslat Dunaszerdahely Város 2019.évi ...... sz. (2019. február 19.) általános érvényű
rendeletére, mellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2018.évi 18. sz. (2018.
december 11.) általános érvényű rendelete, amely meghatározza a dunaszerdahelyi
székhelyű művészeti alapiskola, óvodák és iskolai intézmények diákjai után járó működési
kiadásokra és fizetésekre felhasználható támogatás mértékét a 2019-es évre vonatkozóan
Predkladá: JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta
Beterjeszti:
Kontrolovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ
Ellenőrizte:
Zodpovedá: Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry
Felelős:
Návrh na uznesenie:
Határozati javaslat:

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete
sa uznieslo
határozatot hozott
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č.
..../2019 zo dňa 19. februára 2019, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenia mesta Dunajská Streda
č. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č.

18/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území
mesta Dunajská Streda na rok 2019 v predloženom rozsahu.
Dunaszerdahely Város 2019.évi ......sz. (2019.február 19.)
általános érvényű rendeletéről, mellyel módosul és kiegészül
Dunaszerdahely Város 2018.évi 18. sz. (2018. december 11.)
általános érvényű rendelete, amely meghatározza a
dunaszerdahelyi székhelyű művészeti alapiskola, óvodák és
iskolai intézmények diákjai után járó működési kiadásokra és
fizetésekre felhasználható támogatás mértékét a 2019-es évre
vonatkozóan az előterjesztett terjedelemben.
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Dôvodová správa
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia je vypracovaný v zmysle § 6 ods. 12 písm. c) zákona
NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktorá stanovuje, že obec je povinná určiť všeobecne záväzným nariadením
podrobnosti financovania škôl a školských zariadení, ktoré sú v originálnej kompetencii obce:
MŠ, ZUŠ, CVČ, ŠKD pri ZŠ, školská jedáleň pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce ako aj
neštátnym zriaďovateľom, ktorí majú sídlo na území obce.
Výšku dotácie na príslušný kalendárny rok oznámi mesto cirkevnému a súkromnému
zriaďovateľovi a základnej umeleckej škole, materským školám a školským zariadeniam vo
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka
(zákon NR SR č. 596/2003, § 6 ods. 12 bod f)). V zmysle uvedenej povinnosti Mestské
zastupiteľstvo Dunajská Streda sa dňa 11. decembra 2018 uznieslo na Všeobecne záväznom
nariadení č. 18/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej
školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská
Streda na rok 2019.
Predložený návrh VZN upravuje konkrétnu výšku normatívu na mzdy a prevádzkové náklady
na jednotlivé školy a školské zariadenia na území mesta Dunajská Streda. Východiskom je
predovšetkým objem výšky finančných prostriedkov pre obce na žiaka z výnosu dane z príjmov
FO podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z.
o rozdelení dane z príjmov územnej samospráve, ktorý bol zverejnený na webovej stránke
Ministerstva financií SR v polovici decembra 2018.
Ďalšia zmena sa týka prebytku hospodárenia školy/školského zariadenia, ktorý navrhujeme
v prípade žiadosti v plnej výške vrátiť škole alebo školskému zariadeniu ako účelové navýšenie
finančných prostriedkov na originálne kompetencie. Uvedenou zmenou by sa vytvoril priestor
na doplnenie inventára aj v ŠJ, teda v dostatočnom časovom predstihu by sa mohli prijať
opatrenia týkajúce sa bezplatných školských obedov. Na obedy zadarmo v ŠJ pri ZŠ mestá a
obce nedostanú žiadne zvýšené finančné prostriedky oproti súčasnému stavu.
Pôvodné znenie VZN je na https://dunstreda.sk/vseobecne-zavazne-nariadenia-2018.
Predkladaný návrh prerokovala
 komisia MsZ pre školstvo a kultúru a odporúča ho schváliť,
 komisia MsZ pre financie a odporúča ho schváliť.
 Mestská rada odporúča uzniesť sa na VZN
Materiál vypracovala: Mgr. Timea Molnár, OŠSVŠaK
Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP

