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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2014
I.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline prerokovalo a schvaľuje
1. Návrh zmeny všeobecne záväzného nariadenia č. 23/2013 o výške finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok 2014 na žiaka základnej umeleckej
školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia

DÔVODOVÁ SPRÁVA
K NÁVRHU ZMENY VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA Č. 23/2013
O VÝŠKE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA MZDY A PREVÁDZKU NA
ROK 2014 NA ŽIAKA
ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY, DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY ALEBO
ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA
V zmysle § 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
určí mesto Žilina všeobecne záväzným nariadením výšku dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na
príslušný kalendárny rok.
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa mení priemerná výška dotácie na zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina na rok 2014, z ktorej sa potom vychádza podľa § 6
ods. 12 písm. g) 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 pri určovaní výšky
dotácie na žiaka súkromnej základnej umeleckej školy, dieťa cirkevnej materskej školy, dieťa
súkromnej materskej školy, dieťa cirkevného školského zariadenia a dieťa súkromného
školského zariadenia, ktorá bude poskytnutá týmto neštátnym zariadeniam vo výške 88 % zo
súm určených zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina.
Finančný dopad na rozpočet mesta Žilina je neutrálny, nakoľko toto Všeobecne záväzné
nariadenie vychádza zo schváleného rozpočtu na rok 2014.

Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky
a podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v zmysle § 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
vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. ........,
KTORÝM SA MENÍ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 23/2013 O VÝŠKE
FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA MZDY A PREVÁDZKU NA ROK 2014 NA
ŽIAKA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY, DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY,
ALEBO ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA

Článok 1
Článok 4, body č. 2., 3., 7. a 8. sa menia takto:

2.
Priemerná výška dotácie na mzdy a prevádzku na rok 2014 na dieťa materskej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina sa týmto určuje na sumu 1 487,61 €. Výška dotácie
na mzdy a prevádzku na rok 2014 na dieťa cirkevnej alebo súkromnej materskej školy podľa
článku 2 sa určuje na sumu 1 309,10 €.
3.
Priemerná výška dotácie na mzdy a prevádzku na rok 2014 na dieťa súkromnej špeciálnej
materskej školy sa určuje podľa článku 2 na sumu 3 417,91 €.

7.
Výška dotácie na mzdy a prevádzku na rok 2014 na dieťa v súkromnom centre špeciálnopedagogického poradenstva podľa článku 2 sa určuje na sumu 100,23 €.
8.
Výška dotácie na mzdy a prevádzku na rok 2014 na dieťa v cirkevnom školskom internáte do
15 rokov podľa článku 2 sa určuje na sumu 751,74 €.

Článok 2

1. Ostatné ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia č. 23/2013 o výške finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok 2014 na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy, alebo školského zariadenia na rozpočtový rok 2014 ostávajú
nezmenené.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v
Žiline dňa .................
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia
na úradnej tabuli mesta , t.j. dňom ................

Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina

Príloha č. 1

k zmene všeobecne záväzného nariadenia č. 23/2013
o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok 2014 na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo školských zariadení, zriadených na území
mesta Žilina

Kategória školy, školského zariadenia

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

Dotácia pre
obecné školy a
školské zariadenia
rok 2014

Dotácia pre
cirkevné a
súkromné školy a
školské zariadenia
na rok 2014

1 487,61

1 309,10

x

3 417,91

741,43

652,46

324,-

285,12

Dieťa školského klubu detí

424,56

373,61

Dieťa centra voľného času

66,-

58,08

Potenciálny stravník - žiak základne školy

135,39

119,14

Dieťa v centre špeciálno-pedagogického
poradenstva

x

100,23

Dieťa školského internátu do 15 rokov veku

x

751,74

