

NÁVRH


Novela

Všeobecne záväzné nariadenie
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi                                                         neštátnej základnej umeleckej školy, neštátnej jazykovej školy,                                                                    neštátnej materskej školy a neštátneho školského zariadenia



Mesto Lipany podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 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 túto novelu všeobecne záväzného nariadenia:


Článok 1

1. Príloha č. 1 sa mení a po zmene znie nasledovne:

Určenie výšky dotácie na žiaka neštátnej školy alebo dieťa neštátneho školského zariadenia.

Škola/Školské zariadenie
Poskytnutá dotácia na dieťa/žiaka
Dotácia spolu

na mzdy
na prevádzku

Súkromná materská škola  Julinka, Kuzmányho 11, Lipany
2 150,00 €
200,00 €
2 350,00 €


Článok 2
Záverečné ustanovenie

1. Novela Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi neštátnej základnej umeleckej školy, neštátnej jazykovej školy,                                                                    neštátnej materskej školy a neštátneho školského zariadenia bola prerokovaná a schválená                       na XIV. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lipanoch dňa 28.11.2019.
2. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi neštátnej základnej umeleckej školy, neštátnej jazykovej školy,                                                                    neštátnej materskej školy a neštátneho školského zariadenia  prerokované a schválené                      na XXXI. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lipanoch, účinné od 23.06.2017 zostávajú                                 v pôvodnom znení.
3. Novela Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi neštátnej základnej umeleckej školy, neštátnej jazykovej školy,                                                                    neštátnej materskej školy a neštátneho školského zariadenia nadobúda účinnosť dňa 01.01.2020.


V Lipanoch 13.11.2019

	Ing. Vladimír Jánošík
	primátor mesta

Podávanie pripomienok

Dňom vyvesenia Návrhu novely Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi neštátnej základnej umeleckej školy, neštátnej jazykovej školy, neštátnej materskej školy a neštátneho školského zariadenia začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu všeobecne záväzného nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ všeobecne záväzného nariadenia prihliadať, a najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Pripomienky možno uplatniť:
v písomnej forme a zaslať alebo osobne doručiť na MsÚ Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany,
elektronicky na sekretariat@lipany.sk,
ústne do zápisnice na sekretariáte MsÚ Lipany, Krivianska 1, Lipany.

Deň vyvesenia návrhu VZN: 13.11.2019
Deň zvesenia návrhu VZN: 27.11.2019
Lehota na pripomienky: 25.11.2019

























Dôvodová správa

Zmenou všeobecne záväzného nariadenia sa reaguje na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva v meste Lipany.
Podľa ustanovenia § 6 ods. 12 písm. j) 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 mesto Lipany poskytne na dieťa a žiaka neštátnej školy a neštátneho školského zariadenia finančné prostriedky najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
Zriaďovateľ Súkromnej materskej školy Julinka, Kuzmányho 11, Lipany požiadal mesto Lipany o zvýšenie normatívu  a to z 88% normatívu materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na 100 % normatív materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Všeobecne záväzným nariadením bol mzdový normatív pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lipany stanovený na 2 150,00 €, Prevádzkový normatív pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lipany bol stanovený na 200,00 €. 

Uvedené zvýšenie normatívu sa pri porovnaní výdavkov v rokoch 2019 a 2020 prejaví nasledovne:
Školské zariadenie / normatív
Rok 2019 (pri zmene počtu 
detí od  septembra 2019)
Rok 2020 (pri počte detí 
zo septembra 2019)
Rozdiel

Výška normatívu
Rozpočet
Výška normatívu
Rozpočet

Súkromná materská škola JULINKA
- mzdový 
1 174,40
20 908,80
2 150,00
25 800,00
4 891,20
- prevádzkový 
132,00
1 584,00
200,00
2 400,00
816,00
Spolu




5 707,20





V Lipanoch 13.11.2019					Mgr. Viera Sontágová
	odborný zamestnanec školského úradu





