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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č. __/2013
I.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline prerokovalo a schvaľuje

1. Návrh na elokáciu Základnej umeleckej školy, Gaštanová 8327/56A, 010 07
Žilina

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Priemerná výška dotácie na žiaka základnej umeleckej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Žilina sa určí podielom rozpočtu na mzdy a prevádzku ( bez účelových dotácií na
opravu a údržbu budov, vybavenia budov, nákladov na odstránenie havárií a kapitálových
výdavkov) všetkých základných umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina
a počtu žiakov evidovaných v štatistike Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 podľa stavu
k 15.09.2013 do 25 rokov veku, a to osobitne pre individuálnu a pre skupinovú formu
vyučovania. Z tejto priemernej výšky dotácie na žiaka základnej umeleckej školy v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina obdržia súkromní a cirkevní zriaďovatelia, zriadení
v územnej pôsobnosti Mesta Žilina, 88 % na žiaka základnej umeleckej školy osobitne pre
individuálnu a pre skupinovú formu vyučovania, zriadenej na území Mesta Žilina podľa počtu
žiakov v základnej umeleckej škole k 15.9.2013 zo štatistiky Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 do
15 rokov veku. Dátumom rozhodujúcim na určenie veku dieťaťa a žiaka je 1. január
kalendárneho roka, na ktorý sa dotácia poskytuje.
Dotácia sa poskytuje na 1 žiaka v 1 základnej umeleckej škole podľa tohto článku. Elokáciou
Základnej umeleckej školy, Gaštanová 8327/56A, 010 07 Žilina, k Základnej umeleckej škole L.
Árvaya, Dolný Val 12, 010 01 Žilina, umožníme záujemcom o individuálnu a zároveň skupinovú
formu vzdelávania v ZUŠ využiť dotáciu na obe formy vzdelávania, vzhľadom na fakt, že sa od
01.09.2014 bude jednať o dotáciu v rámci jednej ZUŠ.

Predkladaný materiál nemá dopad na rozpočet Mesta Žilina.

NÁVRH
NA ELOKÁCIU ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY, GAŠTANOVÁ
8327/56A, 010 07 ŽILINA
ako pracoviska Základnej umeleckej školy L. Árvaya, Dolný Val 12, 010 01 Žilina k 01.09.2014.
Podmienky a rozsah výchovno – vzdelávacieho procesu ako aj služby pre žiakov a rodičov
zostanú v plnom rozsahu zachované v doterajších priestoroch na Gaštanovej ulici 8327/56A.

Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina

