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súvisiace

s týmto
nevyžaduje sa

Finančný a majetkový dopad na rozpočet
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. 19
Žiadosť Košickej arcidiecézy o súhlasné stanovisko k zaradeniu Školskej jedálne
a Centra voľného času ako súčasť Cirkevnej spojenej školy v Moldave nad Bodvou
do siete škôl a školských zariadení SR
Žiadosti z 9. 03. 2022 a 8. 04. 2022 Košickej arcidiecézy ako zriaďovateľa Cirkevnej spojenej
školy v Moldave nad Bodvou o súhlasné stanovisko k zaradeniu Školskej jedálne – Iskolai
étkező a Centra voľného času – Szabadidőközpont ako súčastí Cirkevnej spojenej školy, ulica
ČSA 39 v Moldave nad Bodvou do siete škôl a školských zariadení SR s termínom účinnosti
od 1. septembra 2022 sa predkladajú na rokovanie Mestského zastupiteľstva na základe § 16
ods. 1 písm. l) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V zmysle uvedeného zriaďovateľ, ktorým je štátom uznaná cirkev alebo náboženská
spoločnosť, musí k žiadosti o zaradenie školy alebo školského zariadenia do siete priložiť aj
súhlas obce.
Podľa § 16 ods. 1 zákona žiadosť o zaradenie školy alebo školského zariadenia do siete
predkladá zriaďovateľ ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku,
v ktorom má byť škola alebo školské zariadenie zriadené.
Podľa ods. 8 minister môže, najmä ak zriadenie školy alebo školského zariadenia nezakladá
zvýšené nároky na štátny rozpočet, povoliť iný termín podania žiadosti podľa odseku 1. Pri
povolení iného termínu podania žiadosti minister môže určiť aj podmienky, za ktorých bude
škola alebo školské zariadenie vykonávať činnosť v prvom roku.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sekcia predprimárneho
a základného vzdelávania, prijalo dňa 01. 04. 2022 žiadosť Košickej arcidiecézy, Hlavná 28,
Košice, o zaradenie Školskej jedálne ako súčasti Cirkevnej spojenej školy, Ulica
Československej armády 1450/39, Moldava nad Bodvou, do siete škôl a školských zriadení
Slovenskej republiky, s termínom začatia činnosti od 01. 09. 2022.
Vzhľadom na to, že predmetná žiadosť nespĺňala potrebné náležitosti, správny orgán vyzval
CSŠ, aby do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, t. j. do 10. 06. 2022 doplnil chýbajúce údaje
a doklady podľa § 16 ods. 1 písm. c), h), j), l) a m) zákona č. 596/2003 Z. z..
CSŠ poskytla požadované údaje a dokumenty podľa bodov c) predpokladaný počet stravníkov,
h) doklad o zabezpečení priestorov pre školskú jedáleň – Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme, zo
dňa 01. 02. 2022 a j) predpokladaný rozpočet školskej jedálne, aj Mestu Moldava nad Bodvou.
Košická arcidiecéza podala i žiadosť o zaradenie do siete aj Centra voľného času ako súčasti
Cirkevnej spojenej školy. Na túto žiadosť odpoveď ani rozhodnutie z MŠVVaŠ SR zatiaľ nemá.
Zaradenie daných školských zariadení do siete bude mať finančný dopad na rozpočet mesta a
personálny dopad na školské jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
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Školská jedáleň pri Cirkevnej spojenej škole
- finančný dopad:
v školskom roku 2021/2022 je rozpočet v zmysle VZN č. 121 pre naše ŠJ na 140
potencionálnych stravníkov CSŠ ( ZŠ) vo výške 23 240,- € (166,- € na stravníka). Podľa §9aa
zákona č. 596/2003 Z. z. sa finančné prostriedky pre cirkevných zriaďovateľov poskytujú na
základe zmluvy a to v plnej výške sumy určenej na mzdy a prevádzku, t. j. v súčasnosti 177,66,€ na potencionálneho stravníka ročne, čo by na rok znamenalo 24 872,40 Eur)
Mesto Moldava nad Bodvou má s Košickou arcidiecézou (zriaďovateľ CSŠ) uzatvorenú Zmluvu
o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2022 pre MŠ a ŠKD. Tieto prostriedky sú zahrnuté
do rozpočtu mesta.
Pri predpokladanom počte potencionálnych stravníkov Cirkevnej spojenej školy ako v tomto
školskom roku, by od nasledujúceho kalendárneho roku 2023 výška finančných prostriedkov
činila 24 872,40 € ročne, čo znamená poskytnúť pre ŠJ pri CSŠ o 1 632,40 € ročne viac ako sa
v súčasnosti poskytuje ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Odchodom detí a žiakov CSŠ z našich školských jedální, bude potrebná úprava rozpočtu ŠJ
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na mesiace september – december 2022 (krátenie
o 7 746,66 €) a súčasne poskytnutie finančných prostriedkov pre ŠJ pri CSŠ vo výške o 7 746,66
€),-€ v prípade, že daná ŠJ začne 1. 09. 2022 svoju činnosť.
- personálny dopad na ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:
bude potrebné prepustiť 3 kuchárky - 1 v ŠJ pri MŠ, 1 v ŠJ pri ZŠ Severná a 1 v ŠJ pri ZŠ ČSA).
S prepustením z organizačných dôvodov súvisia ďalšie finančné výdavky - vyplatenie
odstupného pre 3 zamestnankyne.
Centrum voľného času pri Cirkevnej spojenej škole
- finančný dopad:
Podľa §9aa zákona č. 596/2003 Z. z. sa finančné prostriedky pre cirkevných zriaďovateľov
poskytujú na základe zmluvy a to v plnej výške sumy určenej na mzdy a prevádzku. Pre CVČ je
výška finančných prostriedkov na základe jednotkového koeficientu pre rok 2022 108,57 € na
člena.
V zmysle § 6 ods.12 bod e) obec poskytuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí
s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času; v cirkevných centrách voľného
času a v súkromných centrách voľného času na deti do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým
pobytom na území obce.
Pri predpokladanom počte členov 80 (počet detí a žiakov MŠ a ZŠ CSŠ v šk.r.2021/22 je 136,
z toho 80 s trvalým pobytom v Moldave nad Bodvou) činí 8685,60 € na kalendárny rok. Pre
obdobie od 1. 09. do 31. 12. 2022 by výška finančných prostriedkov pre CVČ pri CSŠ bola
2895,20 €.
Okrem toho je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že pokiaľ sa zriaďuje CVČ ako súčasť
školy, je určené prioritne pre kmeňových žiakov školy. Zapojenie „cudzích“ detí do pravidelnej
záujmovej činnosti centra spravidla nie je možné.
Právomoc obce na zrušenie školy alebo školského zariadenia iného zriaďovateľa pôsobiacich
na území mesta nie je ustanovená žiadnym legislatívnym predpisom. Je potrebné rátať s tým,
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že napr. pri znížení počtu detí a žiakov v školách a školských zariadeniach, bude musieť mesto
pristúpiť k rušeniu škôl a školských zariadení vo vlastnej zriaďovateľskej pôsobnosti.
V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR doručeného Košickej arcidiecéze 10. 05. 2022 je v
súhlasnom stanovisku mesta potrebné uviesť aj termín, od kedy môže školská jedáleň na
území mesta uskutočňovať svoju činnosť.
Nakoľko rozpočet mesta na rok 2022 neráta s navýšením finančných prostriedkov na ďalšie
školské zariadenia, bolo by vhodné povoliť činnosť ŠJ a CVČ pri CSŠ od školského roka
2023/2024, prípadne od 1. 09. 2022 za podmienky, že Cirkevnej spojenej škole na predmetné
školské zariadenia budú v roku 2022 poskytnuté finančné prostriedky len vo výške
zodpovedajúcej sume poskytovanej vlastným ŠJ a CVČ (t. j. 166,- € na potencionálneho stravníka
a 0,- € na člena CVČ na rok 2022).

Návrh na uznesenie
Uznesenie č. ..../2022 z 38. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 7. 06. 2022
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu


schvaľuje

súhlasné stanovisko pre Košickú arcidiecézu ako zriaďovateľa Cirkevnej spojenej školy,
ulica ČSA 39 v Moldave nad Bodvou k zaradeniu Školskej jedálne – Iskolai étkezö ako súčasť
Cirkevnej spojenej školy do siete škôl a školských zariadení SR s termínom začatia činnosti
01.09.2022.


schvaľuje

súhlasné stanovisko pre Košickú arcidiecézu ako zriaďovateľa Cirkevnej spojenej školy,
ulica ČSA 39 v Moldave nad Bodvou k zaradeniu Centra voľného času – Szabadidőközpont
ako súčasť Cirkevnej spojenej školy do siete škôl a školských zariadení SR s termínom začatia
činnosti 01.09.2022.

Návrh na uznesenie prijatý nadpolovičnou 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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