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Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
ľstvo

schvaľuje
zmeny a doplnky VZN mesta Bardejov č.
162/2015 o určení
čení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa
die a žiaka škôl
a školských zariadení so sídlom na území
mesta Bardejov

Spravodajca:
Mgr. René Semanišin
vedúci OŠaTK
Prerokované:
na porade primátora mesta dňa
ňa 18.11.
18
2016
v komisii školstva, TK a športu dňa
d 21.11.2015, 28.11.2016
v mestskej rade dňa 01.12.20166
Prizvať:

V Bardejove 01. 12. 2016

Dôvodová správa
V zmysle zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 6 ods. 12, je obec povinná
prijať VZN a určiť výšku dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka škôl a školských
zariadení so sídlom na území mesta na príslušný kalendárny rok. Mesto Bardejov má prijaté
VZN č. 162/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka škôl
a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov. Súčasťou VZN je príloha, v ktorej
je určená výška dotácie pre jednotlivé školské zariadenia na príslušný kalendárny rok.
Na pripomienkovanie bola predložená príloha č.1 , ktorá je súčasťou VZN č.
162/2015 a v ktorej je uvedená výška dotácie na žiaka /dieťa/ . Tučnou kurzívou je uvedená
navrhovaná výška dotácie pre rok 2017.
Predložený Návrh VZN bol daný na pripomienkovanie, ku ktorému nebola doručená
žiadna písomná pripomienka. Predmetný návrh bol prerokovaný na porade primátora dňa
18.11.2016 a v komisii školstva, telesnej kultúry a športu dňa 21.11.2016 a 28.11.2016. Na
základe rokovaní komisie bol predložený návrh na navýšenie normatívu pre individuálnu
formu štúdia ZUŠ. Následne bol prerokovaný na úrovni vedúceho oddelenia ekonomiky a
oddelenia školstva, na základe čoho bol vo výške 801,00 € predložený na rokovanie Mestskej
rady dňa 01.12.2016. Na rokovaní Mestskej rady bol predložený návrh vedúcim oddelenia
školstva a vedúcim oddelenia ekonomiky na navýšenie normatívu pre materské školy vo
výške 2 350,00 €. Mestská rada sa s týmito návrhmi stotožnila a odporúča takto predložený
návrh predložiť na schválenie Mestskému zastupiteľstvu.

Tento materiál obsahuje: 1 x dôvodová správa, 1 x príloha č. 1

Príloha č. 1
Výška dotácie na žiaka (dieťa) na rok 2016 2017 je nasledovná:

Výška dotácie na žiaka v
školách a v školských
zariadeniach
zriadených mestom
Bardejov
2016
2017

Zariadenie

Výška dotácie na žiaka
v školách a školských
zariadeniach
zriadených FO, PO alebo
cirkvou
2016
2017

ZUŠ-individuálna forma štúdia

695,00
801,00

611,60
704,88

ZUŠ-skupinová forma štúdia

325,00
360,00

286,00
316,80

Materské školy

2 180,00
2 350,00

1 918,40
2 068,00

Školské jedálne ZŠ

127,00
130,00

120,65
123,50

Školský klub detí

125,00
135,00
-

118,75
128,25

Jazyková škola

CVČ
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva

34,00
40,00
50,00
55,00

44,00
48,40

-

105,00
110,00

