Mesto Sečovce
Bod č. 5: Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej
školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Sečovce
Predkladateľ: Ing. Katarína Kováčová- finančný odbor
Spracovateľ: Ing. Katarína Kováčová - finančný odbor
Na zastupiteľstvo dňa: 24.1.2019
Prerokované: na komisii : komisii finančnej, správy mestského majetku a pre predaj a prenájom bytov

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
UZNESENIE
z II. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sečovciach
zo dňa 24.1.2019
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach podľa §-u 6 ods. 1, §-u 11. odst. - 4. písm. g/zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov , § 6
ods. 12 písm. b, 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, § 19 zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

A/ uznáša sa
na tomto všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa určujú výška dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení

B/ ukladá
Mestskému úradu vyhlásiť VZN v súlade s § 6, ods. 8 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
Termín zverejnenia VZN : bezodkladne po správoplatnení uznesenia
Dôvodová správa:
K návrhu VZN Mesta Sečovce na :
a. Určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy , dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Sečovce na rok 2019.

Mesto Sečovce podľa zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 6 odstavec 12, písmeno b, c
určuje:
Výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej
školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia, v zariadeniach školského stravovania na
žiaka školy, Centra voľného času, výšku finančných prostriedkov na stravovanie žiakov
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sečovce , cirkevného zriaďovateľa a školského zariadenia
súkromného zriaďovateľa.
2. Lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude obec financovať základnú umeleckú školu
a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sečovce, cirkevného zriaďovateľa
a súkromného zriaďovateľa.
3. Termín a spôsob poskytovania dotácie, termín a spôsob zúčtovania dotácie
l.

Riešenie havarijných stavov – finančné prostriedky na opravy a údržbu budov v správe
školských zariadení sú zahrnuté v nápočte nad rámec dotácie. Vzhľadom na kapacitnú
rôznorodosť v ŠKD a ŠJ na území mesta Sečovce, finančné prostriedky budú poskytnuté
v súlade so schváleným rozpočtom mestským zastupiteľstvom.
Tento spôsob je určený aj na pridelenie finančných prostriedkov na odchodné v školských
zariadeniach v rámci originálnych kompetencií. Obec účelovo určí prídel a spôsob čerpania
finančných prostriedkov na riešenie havarijných stavov, odchodné v rozpise schváleného rozpočtu na
rok 2019.
Dotácia pre pre súkromné Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Sečovciach v súlade s §
6 odst. 12 písm. j/ je vo výške 88 % na žiaka.
b. V súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. písmeno d, Mesto Sečovce poskytne finančné prostriedky na
záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území mesta Sečovce vykonávané inými Centrami
voľného času čiastku 65 € na dieťa od 5 do 15 rokov veku.
Návrh VZN bol zverejnený dňa 3.12.2018 na úradnej tabuli a web stránke mesta Sečovce.

Spracovala: Ing. Kováčová Katarína , referent financovania školstva

