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Mesto Prešov 

dňa: 

NAVRH 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č . 

... /2015, ktorým sa mení a dopÍňa Všeobecne záväzné 
nariadenia mesta Prešov č. 3/2013 o určení výšky 

dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení 
na území mesta Prešov 

Návrh na 

UZNESENIE 

z 1 . riadneho zasadnutia 
komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií 

číslo: .. ./2015 

Vydanie:! 

k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2015, ktorým sa mení a dopÍňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 3/2013 o určeni výšky dotácie na mzdy a prevádzku 
škôl a školských zariadení na území mesta Prešov 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
finančná, plánovacia a správy mestských organizácií 

po prerokovani návrhu V§eobecne závllzného nariadenia mesta Pre§ov č . .. .12015, ktorým sa meni 
a doplňa V§eobecne závllzné nariadenie mesta Pre§ov č. 312013 o určeni vý§ky dotácie na mzdy 
a prevádzku §kôl a §kolských zariadeni na územi mesta Pre§ov zaujima toto 

STANOVISKO 

dňa: t;íslo: .. J2015 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
finančná, plánovacia a správy mestských organizácií 

dňa: číslo: •. ./20 l S 

Komisia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov finančná, plánovacia a správy mestských 
organizácii 

A. berie na vedomie 
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ..• ./2015, ktorým sa mení a dopÍňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 3/2013 o určení výšky dotácie na mzdy 
a prevádzku škôl a školských zariadeni na území mesta Prešov 

B. odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č •••• /2015, ktorým sa mení a dopÍňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 3/2013 o určení výšky dotácie na mzdy 
a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Prešov prerokovat' a schválit' 

l 
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Návrh 

Vydanie: l 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 

č •••• /2015, ktorým sa mení a dopÍňa Všeobecne záväzné nariadenie 
Strana mesta Prešov č. 3/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku 

Mesto Prešov škôl a školských zariadení na územi mesta Prešov ll! 

Dôvodová správa 

Všeobecným zavazným nariadením č. 3/2013 bola stanovená výška normatívu na mzdy 
a prevádzku na jedno dieťa, na jedného žiaka v školách a školských zariadeniach na území mesta Prešov. 
Pri výpočte výšky normatívu vo VZN č. 3/2013 bola použitá hodnota koeficienta 63,28 €. 
V rokoch 2013 a 2014 sa ukázalo, že ročná výška normatívu pre jednotlivé typy škôl a školských zariadení 
je nepostačujúca. Každý rok, t.j. k 1.1.2013, k 1.1.2014 a k 1.1.2015 sú v školstve valorizované mzdy 
a platy zamestnancov vo výške 5%. V roku 2013 na valorizáciu miezd a platov štát poskytol osobitnú 
dotáciu. Od r. 2014 valorizácia miezd a platov zamestnancov originálneho školstva je zohl'adnená 
v podielovej dani. 

V školách a školských zariadeniach v zriad'ovatel'skej pôsobnosti mesta Prešov evidujeme každý 
rok požiadavky na dofmancovanie bežných výdavkov. Zvlášť kritická situácia je v materských školách. 
V niektorých prípadoch vypočítaná výška rozpočtu výdavkov (podľa počtu detí z EDUZBERU) nepostačuje 
ani na mzdy a odvody. 

Zvýšené mzdové nároky sú hlavne z dôvodu zvyšovania si kvalifikácie pedagogických 
zamestnancov, zvyšovania kreditových príplatkov a každoročnej valorizácie miezd a platov všetkých 
zamestnancov. 

Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 415/2012 Z.z. ktorým sa mení a dopiňa nariadenie vlády 
SR č. 668/2004 Z.z. o rozdel'ovaní výnosu dane z prijmov územnej samospráve v znení neskorších 
predpisov, boli od l. januára 2013 zjednotené koeficienty základnej umeleckej školy, jazykovej školy 
a školského zariadenia pre jednotlivé kategórie základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových 
škôl a školských zariadení, koeficient na záujmové vzdelávanie, na stravovanie. Zaviedol sa nový koeficient 
na správu školských objektov. Normatív vypočítaný na základe tohto koeficienta je určený na kapitálové 
výdavky škôl a školských zariadení v zriad'ovatel'skej pôsobnosti obce. 

Z dôvodu zavedenia nového koeficienta na správu školských objektov ostatné koeficienty boli 
upravené smerom nado~ a to o 12%. 

Príklad výpočtu ročnej výšky normatlvu na dieťa materskej školy: 
Do 31.12.2012 
Dieťa MŠ do 3 rokov veku 
Dieťa MŠ nad 3 roky veku 

Od 1.12013 

koeficient 61 x 63,28 € 
koeficient 31 x 63,28 € 

Dieťa MŠ do 3 rokov veku koeficient neurčený 

= 3860,08 € ročná výška normatlvu 
= 1901,68€ročná výškanormativu 

Dieťa MŠ (t.j. do 3 rokov aj nad 3 roky) koeficient 27,3 x 63,28 € = 1727,54 € ročná výška normatlvu 

Zákon č. 325/2012 Z.z., ktorým sa mení a doplňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných 
škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov dáva obci možnosť poskytnúť na žiaka cirkevnej a súkromnej základnej umeleckej školy, 
poslucháča cirkevnej a súkromnej jazykovej školy, dieťa cirkevnej a súkromnej materskej školy, dieťa 
cirkevného a 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 zriaďovatel'skej pôsobnosti obce. V cirkevných 
a v súkromných zariadeniach školského stravovania poskytnúť fmančné prostriedky najmenej vo výške 88 
% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na stravovanie žiaka školy v zriaďovatel'skej pôsobnosti obce. 

V pripravovanom návrhu VZN, ktorým sa mení a doplňa VZN mesta Prešov č. 3/2013 je priemerná 
hodnota koeficienta 66,00 €. Celoslovenský priemer hodnoty koeficienta je 66,05 €. 

Vzhľadom na to, že l. zasadnutie komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov školstva 
a telesnej kultúry sa uskutoční 8.1.2015, z toho dôvodu uznesenie komisie nie je súčasťou 
predkladaného materiálu. 
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Vydanie: l 

Všeobecne záväzného nariadenie mesta Prešov č ... ./2015, 
Mesto Prešov ktorým sa mení a dopiňa Všeobecne záväzné nariadenie Strana 

mesta Prešov č. 3/2013 o určení výšky dotácie na mzdy 1/3 
a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta 

Prešov 

Mesto Prešov podľa § 6 ods. l v spojení s § 4 ods. 3 písm. h) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa§ 6 ods. 12 písm. b) až k) 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, zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane 
z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovani výnosu dane z príjmov územnej 
samospráve v znení neskorších predpisov vydáva 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č ... ./2015, ktorým sa mení a dopÍňa Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Prešov č. 3/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl 
a školských zariadení na území mesta Prešov. 

I. 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013 sa mení a dopÍňa takto: 

l) Článok 3 sa nahrádza novým znením, ktoré znie: 

F-MsÚ/SP-0111211 



1;:;1 Návrh 
Vydanie: l 

Všeobecne záväzného nariadenie mesta Prešov č .... /2015, 
Mesto Prešov ktorým sa mení a doplňa Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Prešov č. 3/2013 o určení výšky dotácie na mzdy Strana 

a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta 2/3 
Prešov 

Článok3 
Normatív na jedno dieťa, na jedného žiaka 

Mesto Prešov určuje nasledovnú ročnú výšku norrnatlvu na mzdy a prevádzku na jedno dieťa, na jedného žiaka 

Kategória školy, školského zariadenia 

umeleckej §koly v individuálnej forme 

v 

v individuálnej 

v 

PotenciAiny stravník - žiak základnej §koly internaitnej, 
základnej §koly intern6tnej pre žiakov so lpeciilnymi 
výchovno-vzdelávacfmi potrebami, internátneho gymm\zia, 

F-MsÚ/SP-01112/1 

Normatlv pre 
školy a školské 
zariadenia 
v zriaďovatel'skej 
pôsobnosti mesto 
Prešov 

v€ 

755,00 

o 

o 

Normatlv pre Normatív pre 
cirkevné školy súkromné 
a školské školy a školské 
zariadenia zariadenia 

v € 
v€ 

664,40 664,40 

o o 

792,00 792,00 

107,36 

750,00 750,00 



Návrh 
Vydanie: l 

Všeobecne záväzného nariadenie mesta Prešov č .... /2015, ktorým sa 
mení a dopÍňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 3/2013 

Strana 

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských 3/3 
zariadení na území mesta Prešov 

Hodnoty, o ktoré sa zvyšuje normatív na žiaka základnej školy zriadenej na území obce na činnost' 
školského klubu detí, ak celkový počet žiakov základnej školy nepresahuje 100: 

Počet žiakov základnej školy 
Do25 
Od26 do48 
Od49 do 100 

Zvýšenie normatlvu o hodnotu v € 
297,00 
222,75 
74,25 

ll 
Záverečné ustanovenia 

l) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné pripomienkovanie dňa 
..... 2015 a zvesený dňa ........ 2015. 

2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo Mestské zastupiteľstvo v Prešove 
dňa .... 2015 uznesením č ... ./2015. 

3) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Prešov dňa ..................... . 
a zvesené dňa .................... . 

4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ........................ . 

V Prešove, dňa ........................... . 

F-MsÚ/SP-0111211 

Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 


