Z Á P I S N I C A č. 5/2016
zo zasadnutia komisie MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania konanej dňa
9.11.2016

Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny

Program :
1. Privítanie prítomných.
2. Pomenovanie ulice
3. R ô z n e.
Dňa 9.11.2016 o17,00 hod. v zasadacej miestnosti Školského úradu v Senci zasadala
komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania. Prítomných privítal predseda Komisie kultúry
a rozvoja vzdelávania pri MsZ v Senci – Rudolf Galambos, Mgr. Oboznámil prítomných
s programom zasadnutia.
2. Pomenovanie ulice.
Investor - PBK plus s.r.o. Svätý Martin 1904, 903 01 Senec požiadal o pridelenie názvu ulice
v lokalite Malý Biel medzi Čerešňovou a Morušovou ulicou. Investorom navrhovaný názov je
ulica Gaštanová alej.
Komisia vzhľadom na to, že už v tej lokalite je Gaštanová ulica, preto navrhuje iný názov
a to:
Marhuľová ulica – Barack utca
Návrh uznesenia č. 8/2016: Komisia kultúry a rozvoja vzdelávania MsZ odporúča MsR
a MsZ schváliť názov ulice.
Hlasovanie:
za: 7

proti: 0

zdržal sa:0

3.Rôzne.
-

Mgr. Anton Kubliniak predložil návrh na výšku dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
ZUŠ, poslucháča jazykovej školy, dieťa v materskej školy a školského zariadenia,
ktoré sú zriadené na území Mesta Senec na rok 2017 .

Pri financovaní škôl a školských zariadení v zmysle 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 vyplýva, že obec:

- poskytne na žiaka cirkevnej základnej umeleckej školy, žiaka súkromnej
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
dotáciu 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; v cirkevných
zariadeniach školského stravovania a v súkromných zariadeniach školského
stravovania najmenej vo výške 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na
stravovanie žiaka v v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
Každá zmena výšky dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej
školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia sa uskutočňuje zmenou všeobecne
záväzného nariadenia obce.
Pre výpočet dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy
a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec na rok 2017, sa použijú
predpokladané bežné výdavky na osobné náklady bez odmien a príslušných odvodov,
odchodného, kapitálových výdavkov a prevádzkových nákladov súvisiacich s bežnou réžiou
bez údržby a materiálneho vybavenia charakteru nových prvkov interiérového vybavenia,
kancelárskej a výpočtovej techniky.
Rozdielnosť výšky dotácie pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
vyplýva zo skutočnosti, že každá MŠ a školské zariadenie má inú prevádzkovú náročnosť,
ako aj individuálnou potrebou finančných prostriedkov na vykrytie osobných nákladov (
mzdy).
Súkromné ZUŠ, súkromné materské školy a školské zariadenia dostanú dotáciu na
žiaka a dieťa vo výške 88% zo sumy určenej na žiaka a dieťa ZUŠ, MŠ, ŠKD a ŠJ
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec. Pre určenie výšky dotácie súkromných MŠ sa
spriemerovala dotácia poskytnutá na šesť MŠ v pôsobnosti mesta.
Dotácia na Súkromné centrum voľného času sa vypočítala ako 88% z nápočtu detí na
štátne CVČ podľa Prílohy č. 3 k NV 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov
územnej samospráve. Dotácia pre SCVČ Kysucká 14, Senec bude poskytnutá v prípade začatia
činnosti od 01. 09. 2017.

Súkromnému liečebno – výchovnému sanatóriu bude poskytnutá dotácia na žiaka
v rovnakej výške ako bola stanovená v pôvodnej prílohe č. 2 VZN 4/2010 pre rok 2011.

Príloha :
VÝŠKA DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY NA ŽIAKA ZÁKLADNEJ
UMELECKEJ ŠKOLY, POSLUCHÁČA JAZYKOVEJ ŠKOLY, DIEŤA MATERSKEJ
ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA, KTORÉ SÚ ZRIADENÉ NA ÚZEMÍ
MESTA SENEC NA ROK 2017.
Základná umelecká škola

dotácia na
žiaka

Základná umelecká škola, Fándlyho 20, Senec - zriaďovateľ Mesto Senec
individuálna forma štúdia
kolektívna forma štúdia

845,25 €
519,01 €

Súkromná základná umelecká škola Renaty Madarászovej
individuálna forma štúdia
kolektívna forma štúdia

743,82 €
456,73 €

Súkromná základná umelecká škola, ATELIÉR Vodná 20, Senec – zriaďovateľ
Akad. mal. J. Bezúrová
kolektívna forma štúdia
456,73 €
Materská škola
Materská škola, Fándlyho 2, Senec- zriaďovateľ Mesto Senec

dotácia na
dieťa
3047,62 €

Materská škola s VJM, Fándlyho 20, Senec – zriaďovateľ Mesto Senec

2612,02 €

Materská škola, Kollárova 23, Senec – zriaďovateľ Mesto Senec

2402,59 €

Materská škola, Košická 40, Senec – zriaďovateľ Mesto Senec

2973,64 €

Materská škola, Kysucká 9, Senec – zriaďovateľ Mesto Senec

2273,26 €

Materská škola, Slnečné jazerá 2764, Senec – zriaďovateľ Mesto Senec

2878,22 €

Súkromná materská škola - zriaďovateľ Alfonzová Iveta a Magdolenová Alena

2374,15 €

Súkromná materská škola - zriaďovateľ Eva Hurtová
Súkromná materská škola – zriaďovateľ Ing. Ručkay Fulierová Monika

2374,15 €
2374,15 €

Školský klub detí

dotácia na
žiaka
424,08 €
519,66 €
345,37 €

Školský klub detí pri ZŠ J. G. Tajovského 1, Senec – zriaďovateľ Mesto Senec
Školský klub detí pri ZŠ, Mlynská 50, Senec – zriaďovateľ Mesto Senec
Školský klub detí pri ZŠ s VJM A. Molnára Szencziho 2, Senec - zriaďovateľ mesto
Senec
Súkromný školský klub detí, Kysucká 14, Senec – zriaďovateľ Mgr. Iveta Barková
Centrum voľného času
Súkromné centrum voľného času, Kysucká 14, Senec – zriaďovateľ Mgr. Iveta
Barková

378,14 €
dotácia na
žiaka
68,82 €

Školská jedáleň
Školská jedáleň pri ZŠ, Tajovského 1, Senec – zriaďovateľ Mesto Senec

dotácia na
žiaka
103,06 €

Školská jedáleň pri ZŠ, Mlynská 50, Senec – zriaďovateľ Mesto Senec

171,72 €

Školská jedáleň pri ZŠ s VJM A. Molnára Szencziho 2, Senec - zriaďovateľ mesto
Senec
Školská jedáleň pri ZŠ pri Súkromnom liečebno-výchovnom zariadení

195,60 €
137,98 €

Legenda:
Pre výpočet dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec na rok 2017, sa použijú predpokladané bežné výdavky na
osobné
náklady
bez odmien a príslušných odvodov, odchodného, kapitálových výdavkov
a prevádzkové náklady súvisiace s bežnou réžiou bez údržby a materiálneho vybavenia charakteru
nových prvkov interiérového vybavenia, kancelárskej a výpočtovej techniky.
Súkromné
ZUŠ, súkromné materské školy a školské zariadenia dostanú dotáciu na žiaka a dieťa vo výške 88% zo
sumy určenej na žiaka a dieťa ZUŠ, MŠ a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Senec. Súkromnému liečebno – výchovnému sanatóriu bude poskytnutá dotácia na žiaka v rovnakej
výške ako bola stanovená v pôvodnej prílohe č. 2 VZN 4/2010 pre rok 2011. Dotácia pre SCVČ
Kysucká 14, Senec bude poskytnutá v prípade začatia činnosti od 01. 09. 2017.

Návrh uznesenia č.9/2016: Komisia kultúry a rozvoja vzdelávania pri MsZ - Výšku dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy, dieťa v materskej školy
a školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území Mesta Senec na rok 2017 odporúča prijať
MsR a MsZ.
Hlasovanie:
za:7
proti:0

zdržal sa:0

Rudolf Galambos
predseda komisie MsZ
Zapísala: Alžbeta Vinczeová, Mgr. - tajomník
Senec 9.11.2016

Uznesenie č. 8/2016
Hlasovanie

za

Mgr. Rudolf Galambos–
predseda
Mgr. Gyula Bárdos

áno

Júlia Erdélyi

áno

Mgr. Ivan Fendek

-

Mgr. Silvia Nádaská

áno

Alžbeta Nyáryová

áno

Mgr. František Podolský

áno

Mgr. Henrich Polakovič

áno

PaedDr. Monika Snohová

áno

Proti

Zdržal sa

poznámky

Proti

Zdržal sa

poznámky

-

Uznesenie č. 9 /2016
Hlasovanie

za

Mgr. Rudolf Galambos–
predseda
Mgr. Gyula Bárdos

áno

Júlia Erdélyi

áno

Mgr. Ivan Fendek

-

Mgr. Silvia Nádaská

áno

Alžbeta Nyáryová

áno

Mgr. František Podolský

áno

Mgr. Henrich Polakovič

áno

PaedDr. Monika Snohová

áno

-

