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Legislatívne východiská:

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov;
zákon č.596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

Prijaté uznesenia
materiálom:

súvisiace

s týmto
nevyžaduje sa

Finančný a majetkový dopad na rozpočet Podľa schváleného VZN
mesta:
Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri
osobe kupujúceho nejedná o blízku osobu
v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku
obcí:
Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe
kupujúceho nejedná o blízku osobu
v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku
obcí:
Oznámenie osobného záujmu podľa
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.:

nevyžaduje sa
nevyžaduje sa

Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na
rokovaní orgánu o veci, na ktorej má osobný
záujem, je povinný oznámiť svoj osobný
záujem o vec predtým, ako na rokovaní
vystúpi.
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Dôvodová správa č. 9
VZN Mesta Moldava nad Bodvou o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a
prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení zriadených Mestom Moldava nad Bodvou
Verejné ZUŠ, MŠ, školské kluby detí a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a
VÚC sú financované od 1. 1. 2005 z výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré dostávajú
obce a VÚC.
Podľa § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obec určuje všeobecne
záväzným nariadením pre základné umelecké školy, materské školy a školské zariadenia
vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
1) podrobnosti financovania;
2) lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovať;
3) výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia; v zariadeniach
školského stravovania na žiaka školy na jedno hlavné jedlo;
4) deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky.
Výška finančných prostriedkov na dieťa/žiaka je MsZ schvaľovaná prostredníctvom prijatého
rozpočtu mesta a konkrétnym určením vo VZN platnom na každý kalendárny rok.
Uvedená výška pridelenej sumy je súčinom výšky finančných prostriedkov na jedno dieťa/žiaka
a príslušného počtu detí/žiakov v škole/školskom zariadení, pričom sa vychádza zo zberu
údajov k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý je rozhodný pre pridelenie
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na nasledujúci rok.
Zber údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov fyzických
osôb obciam na školstvo sa uskutočňuje podľa §7a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Zber
údajov sa uskutočňuje prostredníctvom výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40-01, ktorý je zverejnený
na webovej stránke Ústavu informácií a prognóz školstva na: www.uips.sk.
Znenie navrhovaného VZN vychádza z novely zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorej
Mesto určí všeobecne záväzným nariadením podrobnosti financovania len pre školy a školské
zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, ďalej z potreby skonsolidovať doteraz platné
VZN a jeho 4 dodatky a z výsledkov hospodárenia jednotlivých škôl a školských zariadení
v predchádzajúcom kalendárnom roku.
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Návrh na uznesenie
Uznesenie č. ..../2022 z 36. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 24. 03. 2022
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu


schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Moldava nad Bodvou o určení výšky finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení zriadených Mestom
Moldava nad Bodvou.

Návrh na uznesenie prijatý trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov v zmysle
dodržiavania podmienok § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
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