Dôvodová správa
k návrhu Dodatku č. 4 k VZN Mesta Sládkovičovo č.81/2013 o určení výšky finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, diet'a /
materskej školy a školského zariadenia zriadených na území mesta Sládkovičovo
zmeneného a doplneného Dodatkami č. 1/2013, č.2/2014 a č. 3/2015.
Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove sa predkladá
v zmysle platnej legislatívy, o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia, zriadených na území mesta Sládkovičovo.
V zmysle zákona 59612003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v
znení neskorších predpisov poskytuje obec určuje všeobecne záväzným nariadením výšku
finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy,
poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na príslušný
kalendárny rok. Predloženým návrhom dodatku č.4 k VZN Mesta Sládkovičovo Č. 8112013
v platnom znení sa mení príloha Č. l k predmetnému VZN a stanovuje sa výška finančných
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka / dieťa pre jednotlivé typy škôl
a školských zariadení na rok 2017.
Objem finančných prostriedkov školstvu na originálne kompetencie vychádza
z prognózy Ministerstva financií SR očakávaného vývoja výnosu dane z príjmov,
predpokladanej výšky výnosu tejto dane poukazovaného samospráve zo štátneho rozpočtu
v roku 2017 pre mesto Sládkovičovo ako z reálnej potreby škôl a školských zariadení po
zohľadnení špecifík jednotlivých škôl a školských zariadení. V rámci fiškálnej decentralizácie
podielové dane obce nie sú účelovo viazané, to, ako ich obec prerozdelí, je v úplnej autonómii
obce.
V návrhu dodatku Č. 4 k VZN Mesta Sládkovičovo Č. 81/2013 sa upravuje § 7
a príloha č.l sa nahrádza prílohou, ktorá určuje výšku finančnej dotácie v € / žiaka pre
jednotlivé kategórie škôl a školských zariadení na rok 2017. Dodatok č.4 k.VZN Č. 81/2013
vychádza z návrhu rozpočtu mesta na rok 2017.
Návrh výšky finančnej dotácie podl'a návrhu
rok 2017 je nasledovný:

Kategória škola a školského
zariadenia

dodatku č. 4/2016 k VZN č. 81/2013 na

Výška dotácie podl'a
návrhu dodatku
č.4/2016 k VZN
č. 81/2013 v €/ žiaka

Počet
započitaných
žiakov 1 detí
k 15.9.2016

Spolu v €

Žiak ZUŠ - individuálna forma
vyuč. (do 25 r.)

660

348

229680

Žiak ZUŠ - skupinová forma
vyuč. (do 25 r.)

380

92

34960

2100

150

315000

386

71410

Dieťa materskej školy
Školský klub detí

185

ŽiakCVČ

300

Potencionálny stravník - žiak ZŠ

160

Spolu: 762 350 €, z toho:

SŠ: 696 780 € + ZŠ s MŠ SP s VJM

155
405
65 570 €

46500
64800

V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k takej úprave, že výška dotácie pre dieťa
v materskej školy a v školskom klube detí je v oboch základných školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Sládkovičovo rovnaká.

Pre porovnanie schválená výška finančnej dotácie pre jednotlivé kategórie škôl
a školských zariadení podľa platného VZN Č. 81/2013 a Dodatku Č. 3/2015 na rok 2016 bola
nasledovná:

Kategória škola a školského
zariadenia

Výška dotácie v roku
2016 na žiaka/dieťa

Počet
započítaných
žiakov / detí
k 15.9.2015

Spolu v €

231 660

Žiak ZUŠ - individuálna
forma vyuč. (do 25 r.)

660

351

Žiak ZUŠ - skupinová forma
vyuč. (do 25 r.)

380

91

34580

2000
2 100
160
185

126
20
312
88

252000
42000
49920
16280

ŽiakCVČ

300

113

33900

Potencionálny stravník - žiak
ZŠ

160

SŠ
s vjm
SŠ
s vjm

Dieťa materskej školy
Školský klub detí

Spolu: 728 340 €, z toho:

SŠ: 670 060.€ + ZŠ s MŠ SP s VJM

425

58 280 €

68000

