PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV
Číslo: 17

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 16.09.2019

Názov materiálu: Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Trebišov č. 158/2018
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských
zariadení na rok 2019
Obsah materiálu: - návrh dodatku
- dôvodová správa

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

schvaľuje
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Trebišov č. 158/2018 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2019

Predkladá:
Spracoval:

PhDr. Marek Čižmár, primátor
Mgr. Danica Gajdošová, vedúca oddelenia školstva

V Trebišove 22.08.2019

PhDr. Marek Čižmár, v. r.
primátor

Návrh
Návrh dodatku vyvesený na úradnej tabuli Mesta Trebišov dňa 21.08.2019
Návrh dodatku zvesený z úradnej tabule Mesta Trebišov dňa ..........
Dodatok schválený dňa .......... uznesením č. ..........
Dodatok vyvesený na úradnej tabuli Mesta Trebišov dňa ..........
Dodatok zvesený z úradnej tabule Mesta Trebišov dňa ..........
Dodatok nadobúda účinnosť dňa ..........

Dodatok č. 1
k
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU MESTA TREBIŠOV
č. 158/2018
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských
zariadení na rok 2019
Mestské zastupiteľstvo v Trebišove sa podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ustanovenia § 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 v znení neskorších predpisov, podľa ustanovenia § 19 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, podľa ustanovenia zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a podľa
ustanovenia § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto Dodatku č. 1 (ďalej
len "dodatok") k všeobecne záväznému nariadeniu č. 158/2018 (ďalej len "VZN"):
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Tento dodatok upravuje ročnú výšku dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských
zariadení zriadených na území mesta v zmysle článku 1 VZN.
Článok 2
Zmeny a doplnky v článku 5 VZN
2.1. Ods. 5.1. znie: Ročná výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka na príslušný kalendárny
rok pre príjemcov dotácie podľa článku 2 ods. 2.1. je nasledovná:
Dieťa, žiak podľa kategórie školy, školského
zariadenia

Výška dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka na rok 2019 v €

Dieťa materskej školy
Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme
vyučovania
Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme
vyučovania

2 899,43
1 255,74
409,66
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Dieťa, žiak podľa kategórie školy, školského
zariadenia

Výška dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka na rok 2019 v €
450,83
176,34
150,65

Dieťa školského klubu detí
Dieťa centra voľného času
Žiak zariadenia školského stravovania

Článok 3
Zmeny a doplnky v článku 6 VZN
3.1. Ods. 6.1. znie: Ročná výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka na príslušný kalendárny
rok pre príjemcov dotácie podľa článku 2 ods. 2.2. je nasledovná:
Dieťa, žiak podľa kategórie školy, školského
zariadenia

Výška dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka na rok 2019 v €
396,73
132,57
2 551,49

Dieťa školského klubu detí
Žiak zariadenia školského stravovania
Dieťa materskej školy

Článok 4
Záverečné ustanovenia
4.1. Dodatok schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trebišove na zasadnutí dňa ...... uznesením
.........

č.

4.2. Dodatok nadobúda účinnosť 15-tym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta, t. j. dňa ..........

PhDr. Marek Čižmár, v. r.
primátor
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Dôvodová správa
V zmysle § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov určí obec
všeobecne záväzným nariadením výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, školského klubu detí pri základnej škole,
zariadenia školského stravovania a centra voľného času na príslušný kalendárny rok.
Dodatok č. 1 k VZN Mesta Trebišov č.158/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2019 upravuje ročnú výšku dotácie pre príjemcov
podľa článku 2 ods. 2.1. a ods. 2.2. z dôvodu poskytnutia dotácie v inej výške a to z tohto dôvodu:
 navýšenie platov pedagogických zamestnancov v zmysle novely zákona č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorou dôjde
k zmene stupnice platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov od 01.09.2019.
Novelou zákona budú zvýhodnení začínajúci pedagogickí zamestnanci. Základná platová tarifa,
od ktorej sa odvodzuje aj výpočet nadtarifných zložiek platu, stúpne v regionálnom školstve
o 9,5%.
Tabuľka č. 1 Ročná výška dotácie na prevádzku a mzdy pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Dieťa, žiak podľa kategórie školy, školského zariadenia

Dieťa materskej školy
Žiak základnej umeleckej školy
v individuálnej forme
vyučovania
Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme
vyučovania
Dieťa školského klubu detí
Dieťa centra voľného času
Žiak zariadenia školského stravovania

Výška dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka na rok 2019 v €
do 31.8.2019
od 1.9.2019
2 881,42

2 899,43

1 248,90

1255,74

407,69

409,66

446,73
175,91
150,65

450,83
176,34
150,65

Tabuľka č. 1.1 Navýšenie platov pedagogických zamestnancov
Školské zariadenie
Školský klub detí pri ZŠ Komenského
Školský klub detí pri ZŠ M. R. Štefánika
Školský klub detí pri ZŠ I. Krasku
Školský klub detí pri ZŠ Pribinova
Centrum voľného času T. G. Masaryka
Základná umelecká škola Mariánske Námestie
Materská škola Hviezdoslavova
Materská škola Škultétyho
Materská škola Komenského
Spolu

Navýšenie dotácie v eur
1 099,00
1 070,00
201,00
410,00
756,00
2 502,00
3 422,00
4 196,00
2 251,00
15 907,00

Navýšenie platov pedagogických zamestnancov bolo vypočítané na základe požiadaviek
jednotlivých školských zariadení, ktoré nám predložili v mesiaci august 2019 a upravené prepočtom
najvyšším koeficientom pre danú kategóriu školy, školského zariadenia, CVČ, materskej školy,
ZUŠ s prihliadnutím na vznik ďalších vedľajších výdavkov vyplývajúcich zo zvyšovania platov a to
napr. tvorba sociálneho fondu, príspevok do DDP.

Tabuľka č. 2 Ročná výška dotácie na prevádzku a mzdy pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom
uznanej cirkvi a súkromného zriaďovateľa

Dieťa, žiak podľa kategórie školy, školského zariadenia
Dieťa školského klubu detí
Žiak zariadenia školského stravovania
Dieťa materskej školy

Výška dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka na rok 2019 v €
do 31.8.2019
od 1.9.2019
393,12
132,57
2 535,65

396,73
132,57
2 551,49

Tabuľka č. 2.1 Navýšenie platov pedagogických zamestnancov
Školské zariadenie
Školský klub detí pri Cirkevnej ZŠ sv. Juraja, Gorkého
Súkromná materská škola DSA
Spolu

Navýšenie dotácie v eur
241,00
634,00
875,00

Výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi
a súkromného zriaďovateľa bola upravená v zmysle VZN vo výške 88% objemu finančných
prostriedkov účelovo určených na mzdové a prevádzkové náklady pripadajúce na žiaka školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Spracovala: Ing. Svetlana Varhaniková
V Trebišove 12.08.2019

