Dôvodová správa
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. x/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl
a školských zariadení zriadených v meste Sereď (ďalej len „nariadenie“) je predkladaný na
rokovanie MsZ v súlade s ustanoveniami § 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.
Návrh tohto nariadenia je spracovaný podľa Východiskových štatistických údajov
a rozpočtovaných podielov obcí a VÚC na výnose z dani z príjmu FO pre rok 2018, ktoré
zverejnilo MF SR a Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z
príjmov územnej samospráve v platnom znení. Výška finančných prostriedkov pridelených
školám na prevádzku a mzdy na rok 2018 je zohľadnená v prvej zmene rozpočtu.
Body 2 a 3 sa menia v súlade so zákonom č. 182/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorým sa upravil zber
údajov, pre základné umelecké školy a školské kluby detí nasledovne:
-

K bodu 2: Poskytovanie finančných prostriedkov pre žiakov základnej umeleckej
školy v individuálnej forme vzdelávania a v skupinovej forme vzdelávania od piatich
rokov veku do dovŕšenia 25 rokov veku namiesto pôvodných troch rokov (§7a ods.
1a) cit. zákona)

-

K bodu 3: Poskytovanie finančných prostriedkov na žiakov v školských kluboch detí z
nultého až piateho ročníka základnej namiesto pôvodného celkového počtu žiakov
základnej školy (§7a ods. 1h) cit. zákona)

Objem finančných prostriedkov na mzdové náklady a prevádzku škôl za zvyšuje zo
sumy 1 904781 € o čiastku 350 505 € na čiastku 2 255 286 €.
Výška finančných príspevkov na prevádzku a mzdy v školách a školských zariadeniach na
rok 2018:

Škola, školské zariadenie

Výška finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku
na žiaka/dieťa/ ostatných osôb
VZN č. 6/2017 zo
14.12.2017

VZN č. x/2018 zo
15.02.2018

1306,7

1 324,90

426,71

432,62

Základná umelecká škola Jána Fischera-Kvetoňa
Komenského ul. č. 1136/36, Sereď
individuálna forma vyučovania
Základná umelecká škola Jána Fischera-Kvetoňa
Komenského ul. č. 1136/36, Sereď
skupinová forma vyučovania

Materská škola Ul. D. Štúra č. 2116/36, Sereď

2 210,94

2 429,70

Materská škola Komenského ul. č. 1137/37, Sereď

2 237,00

2 429,70

Školský klub detí pri ZŠ Juraja Fándlyho, Fándlyho
ul. č. 763/7A, Sereď

133,66

534

Školský klub detí pri ZŠ Jana Amosa Komenského,
Komenského ul. č. 1227/8, Sereď

127,51

534

Centrum voľného času pri ZŠ Juraja Fándlyho,
Fándlyho ul. č. 763/7A, Sereď

171,93

222,5

Centrum voľného času pri ZŠ Jana Amosa
Komenského, Komenského ul. 1227/8, Sereď

192,55

222,5

Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho ul. č.
763/7A, Sereď

141,37

160,2

Školská jedáleň pri ZŠ Jana Amosa Komenského
Komenského ul. č. 1227/8, Sereď

140,99

160,2

Školský klub detí pri Cirkevnej základnej škole sv.
Cyrila a Metoda Komenského ul. 3064/41, Sereď

130,58

534

Súkromné
centrum
špeciálno-pedagogického
poradenstva, Slnečná 5, Sereď

145,08

178

Návrh nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie na úradnej tabuli mesta v zmysle §
6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Návrh nariadenia bol prerokovaný na Legislatívno-právnej, Školskej, športovej a bytovej
komisii.

