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Dôvodová správa
k návrhu Doplnku č. 1 k VZN č. 160/2014

Výška dotácie, ktorá je samostatne určovaná pre jedno dieťa/ žiaka pre MŠ, ZUŠ
a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a samostatne na jedno dieťa /
žiaka pre súkromné a cirkevné MŠ, ZUŠ a školské zariadenia, je predkladaná
v súlade s I. úpravou rozpočtu v apríli 2015.
Dôvodom zvýšenia dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení je:
1. Pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
a) valorizácia platov v originálnych kompetenciách navýšenie o 129 270 €, t.j.
- pedagogickým zamestnancom 5% (od 1.1.2015 )
- nepedagogickým zamestnancom 1,5% (od 1.1.2015) + 1% (od 1.7.2015)
- nepedagogickým zamestnancom doplatok do minimálnej mzdy zohľadnený
v osobných príplatkoch:
ŠKD:
ŠJ ZŠ:
ZUŠ:
CVČ:
MŠ:
ŠJ MŠ:
Spolu:

12 427 €
9 059 €
23 043 €
6 279 €
72 506 €
5 956 €
129 270 €

b) zvýšenie nákladov na prevádzku v ZUŠ o 25 000 € na dofinancovanie energií
z podielových daní a predpokladané prevádzkové náklady v pavilóne ZŠ
ul. Rastislavova 416/4 od 1.9.2015.

2. Pre školy a školské zariadenia u neštátneho zriaďovateľa dotácia vo výške
88 % z dotácie mesta určenej na dieťa / žiaka v škole a školskom zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza, čo predstavuje celkové
navýšenie v rozpočte mesta o 36 534 €.

Mgr. Vlasta Miklasová
vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana

V Prievidzi 2.4.2015
Vyhotovila: Ing. Stanislava Vavrová

Mestská rada
I.

berie na vedomie
návrh Doplnku č.1 k VZN č. 160/2014 mesta Prievidza o určení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku na dieťa / žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy
a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2015

II.

odporúča – neodporúča MsZ
schváliť návrh Doplnku č.1 k VZN č. 160/ 2014 mesta Prievidza o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa / žiaka základnej umeleckej školy,
materskej školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre
rok 2015

Mestské zastupiteľstvo
I.

berie na vedomie
návrh Doplnku č.1 k VZN mesta Prievidza č. 160/ 2014 o určení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku na dieťa / žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy
a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2015

II.

schvaľuje – neschvaľuje
Doplnok č.1 k VZN mesta Prievidza č. 160/2014 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku na dieťa / žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy
a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2015

ýMesto Prievidza v súlade s § 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 predpisov vydáva podľa § 4
ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
tento návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku na dieťa/žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia
zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2015, na ktorom sa podľa § 11 ods. 4 písm. g) a §
12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo
Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi :
Doplnok č.1
(návrh)
k VZN mesta Prievidza č. 160/2014
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka
základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia
zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2015
1./ Doplnkom č.1 sa vo VZN č. 160/2014 mení a nahrádza v článku I. celá pôvodná tabuľka v
v § 4 bod 2. novou tabuľkou:
Kategória materskej školy,
základnej umeleckej školy
a školského zariadenia

Výška dotácie
na jedno dieťa / žiaka
pre MŠ, ZUŠ
a škol. zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce/mesta (v €)

Výška dotácie
na jedno dieťa/žiaka
pre cirkevné
a súkromné
MŠ, ZUŠ a školské
zariadenia (v €)

Dieťa materskej školy
- Mesto
- Súkromná materská škola,
Ul. Ľ.Ondrejova 28 (OZ Eškola)
- Piaristická materská škola F.Hanáka,
Ul. A. Hlinku 44, Prievidza

x
1 733,18
x

(1 666,80)

x

1 525,20 (1 466,78)
1 525,20 (1 466,78)

Žiak základnej umeleckej školy
v individuálnej forme vyučovania
- Základná umelecká škola L.Stančeka,
Rastislavova ul. 745/13
- Súkromná základná umelecká škola,
Ul. Ľ. Ondrejova 28 (OZ Eškola)
- Súkromná základná umelecká škola
Jesenského 16 (XOANA, s.r.o.)

677,82 (618,55)

x

x

596,48 (544,32)

x

596,48 (544,32)

Žiak základnej umeleckej školy
v skupinovej forme vyučovania
- Základná umelecká škola L.Stančeka,
Rastislavova ul. 745/13
- Súkromná základná umelecká škola,
Ul. Ľ. Ondrejova 28 (OZ Eškola)
- Súkromná základná umelecká škola,
Jesenského 16 (XOANA, s.r.o.)

416,16 (379,76)

x

x

366,22 (334,19)

x

366,22 (334,19)

Žiak ZŠ financovaný v školskom klube detí
- Mesto :

120,02 (115,81)

ŠKD, ZŠ, Ul. S. Chalupku 313/14
ŠKD, ZŠ, Ul. Rastislavova 416/4
ŠKD, ZŠ, Mariánska ul. 554/19
ŠKD, ZŠ, Malonecpalská ul. 206/37
ŠKD, ZŠ, Ul. energetikov 242/39
ŠKD, ZŠ, Ul. P. Dobšinského 746/5
ŠKD, ZŠ, Ul. P. J. Šafárika 3
- Súkromný školský klub detí,
Ul. Ľ. Ondrejova 28 (OZ Eškola)
- Školský klub detí pri Piaristickej spojenej škole
F.Hanáka, Ul. A.Hlinku 44, Prievidza

100,11
137,79
139,67
133,32
105,62
102,30
134,10

x
(95,75)
(133,09)
(137,82)
(127,64)
(100,85)
(97,65)
(130,65)

x

105,62 (101,91)

x

105,62 (101,91)

Kategória materskej školy,
základnej umeleckej školy
a školského zariadenia

Výška dotácie
na jedno dieťa / žiaka
pre MŠ, ZUŠ
a škol. zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce/mesta v €

Výška dotácie
na jedno dieťa/žiaka
pre cirkevné
a súkromné
MŠ, ZUŠ a školské
zariadenia v €

Záujmové vzdelávanie v centre voľného
času
-Mesto :
CVČ Spektrum, Novackého 14, Prievidza

71,18 (69,45)

x

Potenciálny stravník do 15 rokov veku
- mesto:

165,92 (162,85)

ŠJ ZŠ , ZŠ, Ul. S. Chalupku 313/14
ŠJ ZŠ , ZŠ, Ul. Rastislavova 416/4
ŠJ ZŠ , ZŠ, Mariánska ul. 554/19
ŠJ ZŠ , ZŠ, Malonecpalská ul. 306/37
ŠJ ZŠ , ZŠ, Ul. energetikov 242/3
ŠJ ZŠ , ZŠ, Ul. P. Dobšinského 746/5
ŠJ ZŠ , ZŠ, Ul. P. J. Šafárika 3
- TRIKOSTRAV, s.r.o. Ľ. Ondrejova 38
(Bc.Košecká) pre Piaristickú spojenú školu
- Súkromná školská jedáleň,
Ul. Ľ Ondrejova 28 (OZ Eškola)

139,41
154,77
127,44
293,86
147,31
200,06
172,97

(136,66)
(152,58)
(124,90)
(286,62)
(144,66)
(196,14)
(170,52)

x
x
x
x
x
x
x

x

146,01 (143,31)

x

146,01 (143,31)

2./ Dopĺňa sa text v § 4 bod 3. končiaci bodkou novou vetou:
Rozdiel v dotácii - zvýšenie v zmysle Doplnku č.1 k VZN č. 160/2014 za mesiac január až
apríl 2015 bude uskutočnený v mesiaci máj 2015.
3./ Doplnkom č.1 k VZN č. 160/2014 sa v článku III. § 7 dopĺňajú nové body 3. a 4.:
3./ Na Doplnku č.1 k VZN č. 160/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza
sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi dňa 27.4.2015 a bol schválený uznesením
č. ........../2015.
4./ Doplnok č.1 k VZN č. 160/2014 nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli mesta.

JUDr. Katarína Macháčková, v. r.
primátorka mesta

* číselné údaje v zátvorkách predstavujú výšku dotácie schválenej vo VZN č. 160/2014

