Z Á P I S N I C A č. 4/2017
zo zasadnutia komisie MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania konanej dňa
15.11.2017
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Program :

1. Otvorenie.
2. Návrh VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov v základných, základných umeleckých
a materských školách.
3. Návrh dodatku č.8 k VZN Mesta Senec č. 4/2010 o výške dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča
jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia, ktorým sa
mení príloha č. 1 a tohto VZN.
4. R ô z n e.

1. Dňa 15.11.20 o17,00 hod. v zasadacej miestnosti Školského úradu v Senci zasadala
komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania. Prítomných privítal predseda komisie MsZ
kultúry a rozvoja vzdelávania – Rudolf Galambos, Mgr. Zároveň oboznámil prítomných
s programom zasadnutia. Zo zasadnutia komisie MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania sa vopred
ospravedlnili Mgr. František Podolský, Alžbeta Nyáryová, Mgr. Ivan Fendek .
2. Návrh VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu
nákladov v základných, základných umeleckých a materských školách.
Oboznámil členov komisie s VZN Mgr. A. Kubliniak z Útvaru školstva a športu v Senci.
-

k návrhu VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu
nákladov
v základných,
základných
umeleckých
a materských
školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec.
A) V zmysle § 28, §114, § 49, § 140 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, výšku
mesačného príspevku zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu výdavkov určuje
zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením:
- za pobyt dieťaťa v materskej škole (MŠ)
- za pobyt v školskom klube (ŠKD)
- na čiastočnú úhradu nákladov so štúdiom v základnej umeleckej škole (ZUŠ)
- na čiastočnú úhradu nákladov za poskytovanie stravy v školskej jedálni (ŠJ).
V súlade s VZN č. 7/2015 zo dňa 01.01.2016 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Senec v znení neskorších úprav, prispievajú zákonní zástupcovia detí na čiastočnú

úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ, na činnosť ŠKD a ZUŠ a na čiastočnú úhradu
režijných nákladov v ŠJ nasledovne:
- v MŠ vo výške 15€/ mesačne
- v ŠKD vo výške 9€/ mesačne
- v ZUŠ na prípravné štúdium 9€/ mesačne, základné štúdium – kolektívne vyučovanie
9€, individuálne vyučovanie 11€/ mesačne, dospelá osoba 18€/ mesačne a dospelí
študenti (nad 18) 13€/ mesačne.
- v ŠJ
Stravníci
Od 2-6 rokov
3.pásmo
-

Materská škola
Obed
€
0,68

Desiata
€
0,28

Olovrant
€
0,23

Spolu
€
1,19

Základná škola
2. pásmo
Stravníci od 6 - 11 rokov

Obed
€
0,95

Úhrada
€
0,95

Stravníci od 11 - 15 rokov

1,01

1,01

Dospelá osoba prispieva na úplnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín
1,12 € a réžiu vo výške 1,12 €, spolu: 2,24 €.
B) Zdôvodnenie a návrh na úpravu výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec.
V súlade so školským zákonom, ktorý umožňuje zriaďovateľom škôl a školských zariadení
určiť výšku príspevkov na pobyt dieťaťa v MŠ, na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich
s činnosťou ŠKD a ZUŠ výšku príspevkov v ŠJ zriaďovateľ navrhuje zmenu výšky
príspevkov, pričom má na zreteli aj optimálnu ekonomickú záťaž zákonných zástupcov detí,
žiakov a zamestnancov.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti a predovšetkým s cieľom zabezpečiť ďalšie zvyšovanie
kvality činnosti MŠ, ZUŠ, ŠKD a ŠJ z hľadiska ich prevádzky, bezpečnosti a ochrany zdravia
a primeraného komfortu, je predložený návrh na úpravu príspevkov za pobyt dieťaťa v MŠ, na
čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v ŠKD, na čiastočnú úhradu v ŠJ. (Pri ŠJ, treba prihliadnuť
na zvyšovanie ceny potravín).
Zvýšenie príspevku na čiastočnú úhradu bolo prekonzultované a navrhnuté riaditeľmi MŠ, ZŠ,
ZUŠ a vedúcimi ŠKD a ŠJ.
Návrh úpravy:
-

-

v MŠ vo výške 20€/ mesačne
v ŠKD vo výške 11€/ mesačne
v ZUŠ na prípravné štúdium 10€/ mesačne, základné štúdium – kolektívne vyučovanie
10€, individuálne vyučovanie 12€/ mesačne, dospelá osoba 19€/ mesačne a dospelí
študenti (nad 18) 14€/ mesačne.
výška poplatku v ŠJ :

- Materská škola
Stravníci
Desiata
Od 2-6 rokov
€
4.pásmo
0,30
Základná škola
3. pásmo

Obed
€
0,72

Olovrant
€
0,25

Stravníci od 6 - 11 rokov

Obed
€
1,01

Úhrada
€
1,01

Stravníci od 11 - 15 rokov

1,09

1,09

Spolu
€
1,27

Príspevok sa uhrádza vopred do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza
kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.
Dospelá osoba prispieva na úplnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín
1,19 € a réžiu vo výške 1,19 €, spolu: 2,38 €.
Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie
stravníkov 15-18/19 ročných a úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce.
Návrh uznesenia č.6/2017: Komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania navrhuje VZN, ktorým
sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných,
základných umeleckých a materských školách a schváliť MsR a MsZ.
Hlasovanie:
za:6
proti:0

zdržal sa:0

3. Návrh dodatku č.8 k VZN Mesta Senec č. 4/2010 o výške dotácie na prevádzku a mzdy
na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy
a školského zariadenia, ktorým sa mení príloha č. 1 a tohto VZN.
Oboznámil členov komisie s VZN Mgr. A. Kubliniak z Útvaru školstva a športu v Senci.
-

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 2018.

Základná umelecká škola

dotácia na žiaka

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

1 142,76
373,15

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

1 005,63
328,37

Súkromná základná umelecká škola, ATELIÉR Vodná 20, Senec –
zriaďovateľ Akad. mal. J. Bezúrová
- kolektívna forma štúdia
Materská škola

328,37
dotácia na dieťa

Materská škola, Fándlyho 2, Senec- zriaďovateľ Mesto Senec

2 949,67

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

2 448,74

Materská škola, Kollárova 23, Senec – zriaďovateľ Mesto Senec

2 326,19

Materská škola, Košická 40, Senec – zriaďovateľ Mesto Senec

2 990,07

Materská škola, Kysucká 9, Senec – zriaďovateľ Mesto Senec

2 335,67

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

2 943,05

Súkromná materská škola - zriaďovateľ Anfolzová Iveta a Magdolenová
Alena
Súkromná materská škola - zriaďovateľ Eva Hurtová
Súkromná materská škola – zriaďovateľ Ing. Ručkay Fulierová Monika
Súkromná materská škola – zriaďovateľ Občianske združenie, Denisa
Kasana

2 345,69

Školský klub detí

2 345,69
2 345,69
2 345,69

dotácia na žiaka

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
Školský klub detí pri ZŠ, Kysucká 14, Senec – zriaďovateľ Mesto Senec
Súkromný školský klub detí, Kysucká 14, Senec – zriaďovateľ Mgr. Iveta
Barková

460,36

Centrum voľného času
Súkromné centrum voľného času, Kysucká 14, Senec – zriaďovateľ Mgr.
Iveta Barková

dotácia na žiaka
77,44

Školská jedáleň

dotácia na žiaka

478,08
506,54
481,66
423,86

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

100,91

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

172,92

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

200,94

Súkromné liečebno-výchovné sanatórium
Súkromné liečebno - výchovné sanatórium – zriaďovateľ PaedDr. Argaláš
Andrej

139,27

dotácia na žiaka
5491,00€

Legenda:
Pre výpočet dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec na rok 2018, 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 CVČ, 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.
Podľa Zákona č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 6a, ods. 3 zriaďovateľ
súkromnej školy je povinný použiť finančné prostriedky pridelené podľa §4 na úhradu osobných
nákladov a prevádzkových nákladov okrem nájomného podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci,
kapitálových výdavkov a okrem reklamy.

Návrh uznesenia č. 7/2017: Komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania navrhuje Návrh
dodatku č.8 k VZN Mesta Senec č. 4/2010 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského
zariadenia, ktorým sa mení príloha č. 1 a tohto VZN. prijať a odsúhlasiť MsR a MsZ.
Hlasovanie:
za:6 proti:0

zdržal sa:0

4. Rôzne.
Ing. Gabriela Rebrošová – rozprávala ohľadom Dotácií mesta. Čo všetko musia priložiť
k Žiadosti o dotácie.

Rudolf Galambos
predseda komisie MsZ
Zapísala: Alžbeta Vinczeová, Mgr. - tajomník
16.11.2017

Uznesenie č. 6/2017
Hlasovanie

za

Mgr. Rudolf
Galambos– predseda
Mgr. Gyula Bárdos

áno
áno

Júlia Erdélyi

áno

Mgr. Ivan Fendek

-

Mgr. Silvia Nádaská

áno

Alžbeta Nyáryová

-

Mgr. František
Podolský

-

Mgr. Henrich
Polakovič
PaedDr. Monika
Snohová

áno

Proti

Zdržal sa

poznámky

Proti

Zdržal sa

poznámky

áno

Uznesenie č. 7 /2017
Hlasovanie

za

Mgr. Rudolf
Galambos– predseda
Mgr. Gyula Bárdos

áno
áno

Júlia Erdélyi

áno

Mgr. Ivan Fendek

-

Mgr. Silvia Nádaská

áno

Alžbeta Nyáryová

-

Mgr. František
Podolský
Mgr. Henrich
Polakovič
PaedDr. Monika
Snohová

áno
áno

