
Dôvodová správa

k  bodu  programu:  Všeobecne  záväzné  nariadenie  Mesta  Banská  Bystrica
č.  .../2016,   ktorým  sa  mení  a  dopĺňa  Všeobecne  záväzné  nariadenie  Mesta
Banská Bystrica č. 8/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka
základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej  školy
a  dieťa  školského  zariadenia,  zriadených  na  území  mesta  Banská  Bystrica
v  znení  VZN  č.  15/2013,  VZN  č.  2/2014,  VZN  č.  13/2014,  VZN  č.  3/2015,
VZN č. 12/2015

________________________________________________________________________________

I. Materiál  sa predkladá na základe  prehodnotenia  dodržania výšky 88 % pre súkromných
a cirkevných zriaďovateľov,  zo sumy určenej  na mzdy a prevádzku na žiaka  základnej
umeleckej  školy,  poslucháča  jazykovej  školy,  dieťa  materskej  školy  a  dieťa  školského
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.                    .

II. V zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) poskytuje Mesto každoročne aj
neštátnym  (cirkevným  a  súkromným)  zriaďovateľom  dotácie  na  mzdy  a  prevádzku  na
kalendárny rok podľa počtu žiakov ZUŠ, poslucháčov JŠ, detí MŠ a školských zariadení
podľa  stavu  k  15.  septembru  predchádzajúceho  kalendárneho  roka.  Ako  podklad  počtu
žiakov, poslucháčov a detí slúži štatistický výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01. V zmysle § 6
ods. 12 písm. g) obec musí poskytnúť na žiaka cirkevnej základnej umeleckej školy, žiaka
súkromnej  základnej  umeleckej  školy,  poslucháča  cirkevnej  jazykovej  školy,  poslucháča
súkromnej  jazykovej  školy,  dieťa  cirkevnej  materskej  školy,  dieťa  súkromnej  materskej
školy,  dieťa  cirkevného  školského  zariadenia  a  dieťa  súkromného  školského  zariadenia
finančné prostriedky najmenej vo výške 88 % zo  sumy určenej na mzdy a prevádzku na
žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.  
Výška dotácií  sa upravuje pre matematickú chybu,  ktorá bola zistená  pri  výpočte výšky
dotácií.  
Dotácia  na  jedného  žiaka  základnej  umeleckej  školy,  poslucháča  jazykovej  školy,  
dieťa materskej  školy a dieťa školského zariadenia,  zriadených na území mesta  Banská  
Bystrica  pre  súkromné  školské  zariadenia  v  minimálnej  výške  88  %  sa  zaokrúhľuje  
nasledovne:
a)   od 0,01 €  po 0,49 € sa zaokrúhľuje na 0,50 €
b)   od 0,51 €  po 0,99 € sa zaokrúhľuje na 1,00 €.

        Celková suma ročnej dotácie na mzdy a prevádzku poukazovaná zriaďovateľovi v každej  
kategórii školy, školského zariadenia bude zaokrúhlená smerom nahor  na celé €.

 Materiál nerieši PHSR. 

III. Mesto  Banská  Bystrica  určuje  výšku dotácie  na  mzdy  a  prevádzku  na  žiaka  základnej
umeleckej  školy,  poslucháča  jazykovej  školy,  dieťa  materskej  školy  a  dieťa  školského
zariadenia, zriadených na území mesta Banská Bystrica:



Dotácia  na mzdy a prevádzku na dieťaťa, žiaka a poslucháča na rok 2016 v €  

Kategória školy, školského zariadenia
Verejné školy a

školské
zariadenia

Cirkevné a
súkromné  školy

a  školské
zariadenia

Dieťa materskej školy 1941 1708,50

Dieťa materskej školy pre deti  so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami vo veku od troch rokov x 4267

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva x 125

Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme 
vyučovania 811 714

Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme 
vyučovania

498 438,50

Dieťa školského klubu detí 114 100,50

Dieťa centra voľného času 78 69

Potenciálny stravník-žiak základnej školy 128 113

Poslucháč jazykovej školy x 32

IV.  Uvedený materiál má dopad na rozpočet mesta v zmysle návrhu VZN.


