
MĚSTO PRE VŠETKYCH 

LIPTOVSKÝ 
MIKULÁŠ 

MĚSTO LIPTOVSKY MIKULÁŠ 
MĚSTSKÝ ÚRAD 

ZÁPISNICA 

č.10/2015 zo zasadnutia komisie školstva, ktoré sa konalo 23.11. 2015 

Miesto zasadnutia: ZŠ M. R. Martákovej, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Čas konania: 15,15 hod. 
Přítomní: Ing. Štefan Ganoczy, Ing. Vladimír Stankoviansky, PhDr. Gabriela Erhardtová, 
Pořádný zbor odborníkov Mgr. art. Eva Ohraďanová 
Ospravedlnění. Lubomír Sova, Mgr. Anna Dvorščáková, 
Tajomník: PaedDr. Zuzana Pavelicová 
Pozvaná: Riaditeíka ZŠ M. R. Martákovej, Mgr. A. Ridzoňová, 

Program zasadnutia: 

1. Návrh rozpočtu města na rok 2016 
2. VZN č /2015A/ZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škol 

a školských zariadení zriadených na území města Liptovský Mikuláš pre rok 2016 
3. Plán zasadnutí KŠM na rok 2016 
4. Prezentácia činnosti ZŠ M.R Martákovej 

!5 Rózne 

PRIEBEH ZASADNUTIA 

- Zasadnutie otvoril a viedol Ing. Štefan Ganoczy, PhD. - předseda KŠM, za zapisovateía 
bola určená PeadDr Zuzana Pavelicová 

Add. 1. Návrh rozpočtu města Program 11. školstvo na rok 2016 

Přenesené kompetencie Kryt e běžných výdavkov 
bež. výdavky 

2016 

Vlastně 

příjmy 2016 

št. dotácia rozp. města 

Zariademe 

bež. výdavky 

2016 

Vlastně 

příjmy 2016 2 015 2 015 

ZŠ J Král'a 661 710,00 6 600,00 655 110,00 
ZŠ Okoličné 581 535,00 3 600,00 577 935,00 
Z Š M  R  M  788 171,00 2 300,00 785 871,00 
ZŠ A Stodolu 352 603,00 6 000,00 346 603,00 
ZŠ Čs.brigády 649 990,00 2 000,00 584 990,00 63 000,00 
ZŠ Dem ulica 735 907,00 5 300,00 730 607,00 
Základné školy spolu 3 769 916,00 25 800,00 3 681 116,00 63 000,00 

Originálně kompetencie 
' Zariadenie 
MŠ Ondrašová 74 302 3 743 70 559 
MŠ Palúčanská 75 112 2 400 72 712 
MŠ Komenského 126 856 5 460 121 396 
MŠ Kláštorná 125 655 4 900 120 755 
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MŠ Demáriová 73 193 3 900 69 293 
Mš Vranovská 170 445 6 000 164 445 
MŠ Čsl brigády 331 206 21 650 309 556 
MŠ Agátova 315 869 10 800 305 069 
MŠ A Stodolu 216 685 9 000 207 685 
Mš 4 apríl 258 400 10 400 248 000 
MŠ Okoličianska 83 460 4 800 78 660 
Materské školy spolu 1 851 183 83 053 1 768 130 
ŠJ MŠ Ondrašová 4 500 243 4 257 
ŠJ MŠ Palúčanská 2 300 0 2 300 
ŠJ MŠ Komenského 4 000 420 3 580 
ŠJ MŠ Kláštorná 3 500 385 3 115 
ŠJ MŠ Vranovská 40 094 5 300 34 794 
ŠJ MŠ Čsl brigády 80 864 14 812 66 052 
ŠJ MŠ Agátova 8 085 550 7 535 
ŠJ MŠ A. Stodolu 9 719 775 8 944 
ŠJ MŠ 4 apríl 8 190 800 7 390 
ŠJ ZŠ J.Kráfa 202 767 44 000 158 767 
ŠJ ZŠ Okoličné 23 464 600 22 864 
ŠJ ZŠ A Stodolu 13 000 170 12 830 
ŠJ ZŠ Dem ulica 15 800 2 000 13 800 
ŠJ ZŠ M R Martákovei 184 914 57 000 127 914 
Školské jedálne spolu 601 197 127 055 0 474 142 
ŠK J.Kráfa 59 632 6 500 53 132 
ŠK Okoličné 38 841 2 250 36 591 
ŠK A Stodolu 24 607 750 23 857 
ŠKM R M. 81 879 8 000 73 879 
ŠK Čs. brigády 69 634 6 000 63 634 

ŠK Dem ulica 86 122 8 550 77 572 

Školské kluby detí spolu 360 715 32 050 328 665 
ZUS 640 620 71 350 569 270 
CVC 205 541 12 660 192 881 
Rozpočtové organizácie spolu : 7 429 172 351 968 3 681 116 3 396 088 

|̂3 Bllisf Pt3^3j088 
přenesené kompetencie 3 769 916 25 800 3 681 116 63 000 
Vypracovala: Borsíková - referent OŠMŠ a K 

Neštátne školv spolu: 257 721€. 

V čase přípravy rozpočtu /začiatok septembra/ neboli známe aktuálně počty detí 
a žiakov neštátnych zariadení, preto bude nutná úprava rozpočtu. 

Add. 2. VZN č /2015/VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
a dieťa škol a školských zariadení zriadených na území města Liptovský Mikuláš pre 
rok 2016 
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Město Liptovský Mikuláš, podia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znění neskorších predpisov, v spojení s § 6 ods. 12 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z 
o štátnej správě v školstve a školskej samosprávě v znění neskorších predpisov 
a nariadenia vlády SR č.668/2004 Z. z. o rozdeiovaní výnosu dane z príjmov územnej 
samosprávy v znění neskorších predpisov vydává pre územie města Liptovský Mikuláš 
toto 

Všeobecne závazné nariadenie č„ ../2015/VZN 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škol a školských 

zariadení zriadených na území města Liptovský Mikuláš pre rok 2016 

Článok I 
* Základné ustanovenia 

Predmetom tohto všeobecne závazného nariadenia (ďalej len „VZN") je určiť výšku 
dotácie v súlade so schváleným rozpočtom města Liptovský Mikuláš (ďalej len „město") na 
rok 2016 na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa školy a školského zariadenia na 
kalendárny rok 2016 v školách a školských zariadeniach v zriaďovateískej posobnosti 
města a škol a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území města v zriaďovatefskej 
posobnosti cirkevných a súkromných zriaďovateiov (podia § 6 ods. 12 zákona NR SR č. 
596/2003 Z. z.), podrobnosti financovania, lehotu na predloženie údajov, podia ktorých 
bude město financovat základnú umeleckú školu, materské školy a školské zariadenia, 
deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky. 

Článok II 
Vymedzenie pojmov 

Na účely tohto VZN sa rozumie: 
, a) finančnými prostriedkami na mzdy sú běžné výdavky v zmysle Zákonníka práce, 

zákona č. 553/2003 Z. z. o odměňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
; verejnom záujme a zmene a doplnění niektorých zákonov v platnom znění a podia 

osobitných predpisov a výdavky na poistné a príspevok do poisťovní, 
b) finančnými prostriedkami na prevádzku sú běžné výdavky definované Minísterstvom 

financií SR v Ekonomickej klasifikácn rozpočtovej klasifikácie v kategorii 630 - tovary 
a služby, t. j. výdavky na cestovné náhrady, energie, vodu a komunikácie, materiál, 
dopravné, rutinnú a štandardnú údržbu, platby za nájom a služby a ďalšie výdavky 
v kategorii 640, 

c) hospodárnost' využitia finančných prostriedkov je minimalizovanie nákladov na 
vykonanie činnosti alebo obstaranie tovarov, prác a služieb pri zachovaní ich primeranej 
úrovně a kvality, 

d) efektivnost' využitia finančných prostriedkov je maximalizovanie výsledkov činnosti vo 
vztahu k dísponibílným veřejným prostriedkom, 

e) účinnost' využitia finančných prostriedkov je vztah medzi plánovaným výsledkom 
činnosti a skutočným výsledkom činnosti vzhl'adom na použité veřejné prostriedky, 

f) účelnost' využitia finančných prostriedkov je vztah medzi určeným účelom použitia 
veřejných prostriedkov a skutočným účelom ich použitia. 
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Článok III 
Účel použitia dotácie 

(1) Finančně prostriedky z dotácie sú určené na mzdy a prevádzku škol a školských 
zariadení, zriadených na území města, ktorých zriaďovateíom je obec, cirkev alebo 
náboženská obec, súkromná fyzická alebo právnická osoba a ktoré sú na základe 
rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠWaŠ SR") 
zaradené do siete škol a školských zariadení Slovenskej republiky. Prijímateíom dotácie 
je: 

a) materská škola, základná umelecká škola a školské zariadenie v zriaďovatefskej 
posobnosti města, 

b) zriaďovatel' cirkevného školského zariadenia, 
c) zriaďovatel' súkromnej materskej školy, 
d) zriaďovatel' súkromného školského zariadenia, ktorý o dotáciu požiada. 
(2) Finančně prostriedky predstavujú časť dotácie určenej na běžné výdavky: 
a) na mzdy, ktoré zodpovedajú ekonomickej klasifikácii definovanej Ministerstvom 

financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR")v rozpočtovej klasifikácii v kategorii 610 -
mzdy, platy, služobné příjmy a ostatně osobné vyrovnania, t. j. tarifný plat, osobné 
příplatky a riadiace příplatky a v kategorii 620 - poistné a príspevok do poisťovní. 

b) na prevádzku predstavujú časť dotácie určenej na běžné výdavky, ktoré zodpovedajú 
ekonomickej klasifikácii v kategorii definovanej MF SR v rozpočtovej klasifikácii v kategorii 
630 - tovary a služby, t. j. energie, vodné - stočné, revízie a kontroly zariadení, poplatky 
za vývoz smetí a iné poplatky, dohody, prídel do SF a stravovanie zamestnancov 
a v kategorii 640 - běžné transfery (nemocenské, odstupné, odchodné a pod.). 

Článok IV 
Výška dotácie 

(1) Pre určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa školy a školského 
zariadenia z rozpočtu města na rok 2016, je rozhodujúci počet žiakov a detí k 15 09.2015 
pvedených v štatistickom výkaze ŠKOL 40-01, okrem centra vofného času (ďalej len „CVČ"). 
Město má zákonnú povinnost poskytnúť dotáciu na žiaka a dieťa pre cirkevné a súkromné školy 
a školské zariadenia najmenej vo výške 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na zariadenia 
vo svojej zriaďovatefskej posobnosti. 

(2) Finančně prostriedky pre školské jedálne pri materských školách sú zahrnuté 
v dotácii na prevádzku a mzdy pre materské školy. 

(3) Ročná výška dotácie je stanovená jednou sumou na prevádzku a mzdy na dieťa 
a žiaka v členení podl'a typu zriaďovatel'a a je nasledovná: 

Kategória škol 
a školských zariadení 

Výška dotácie na 
dieťa/žiaka 

v zriaďovateťskej 
posobnosti města v EUR 

Výška dotácie na 
dieťa/žiaka pre cirkevné 

a súkromné školy 
a školské zariadenia 

v EUR 
Materská škola 1849,51 1627,57 
Školský klub detí 141,48 124,51 
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Základná umelecká škola 
- individuálna forma 785,71 X 
vyučován ia 
Základná umelecká škola 
- skupinová forma 476,08 X 
vyucovania 
Zariadenie školského 
stravován ia pri ZŠ 204,11 179,61 

Centrum vol'ného času 63,36 X 
Súkromné centrum 
špeciálno -
pedagogického 
poradenstva 

X 122,32 

(4) Dotácia je poskytovaná prijímatel'ovi v zriaďovatel'skej posobnosti města vo výške 
1/12 z ročnej výšky dotácie najneskór do 25. dňa za příslušný kalendárny mesiac. 

(5) Dotácia je poskytovaná prijímatefovi v zriaďovateFskej posobnosti neštátneho 
zriaďovatefa vo výške 1/12 z ročnej výšky dotácie najneskór do 25. dňa za příslušný 
kalendárny mesiac. 

Článok IV 
Použitie dotácie a jej vyúčtovanie 

(1) Přijímáte!' dotácie je povinný pridelené finančně prostriedky použit' len na mzdy 
pedagogických a nepedagogických zamestnancov a prevádzku škol a školských 
zariadení. Použité finančně prostriedky musia byť vynaložené hospodárné, efektívne, 
účinné a účelne. 

(2) Dotáciu možno použiť do konca rozpočtového roka 2016. Poskytnutá dotácia 
podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu s rozpočtom města. 

(3) Prijímatel' je povinný s vyúčtováním predložiť ročnú účtovnú závierku za 
predchádzajúci kalendárny rok v termíne do 31.1. nasledujúceho roka, za ktorý bola 
dotácia poskytnutá spolu s originálmi dokladov, ktoré preukazujú účel použitia finančných 
prostriedkov. 

(4) Prijímatel' dotácie je povinný zabezpečit vedenie analytickej účtovnej evidencie 
finančných prostriedkov poskytnutých na základe tohto VZN vsúlade so zákonom č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znění neskorších predpisov. 
í (5) Zriaďovatel' cirkevnej a súkromnej školy a školského zariadenia předloží 

vyúčtovanie poskytnutej dotácie na příslušný organizačný útvar městského úřadu (školský 
úrad). 

(6) V případe, že prijímatel' nevyčerpá dotáciu do 31. 12. 2016, je povinný 
nevyčerpaná časť dotácie vrátiť na účet města do 31. 12. aktuálneho kalendárneho roka. 

(7) Ak prijímatel' dotácie ukončí svoju činnosť v priebehu kalendárneho roka, je povinný 
zúčtovať poskytnutá dotáciu, najneskór v lehote do 30 dní od ukončenia činnosti a v tomto 
termíne aj poukázať nevyčerpané finančně prostriedky na účet města. 

(8) V případe použitia veřejných prostriedkov v rozpore s podmienkami za ktorých boli 
pridelené, je prijímatel' povinný vrátiť plnú výšku neoprávnene použitej dotácie. 
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Článok V 
Kontrola použitia dotácie 

; (1) Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s fmančnými prostriedkami přidělenými 
podl'a tohto VZN vykonává město prostredníctvom útvaru hlavného kontrolora 

(2) Přijímáte!' dotácie na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia je povinný 
predložiť ku kontrole všetky doklady, preukazujúce hospodárné, efektívne, účinné a účelné 
vynaloženie přidělených finančných prostriedkov. 

(3) Pre účely kontroly je príjemca dotácie povinný umožniť poskytovatelovi dotácie 
Vstup do objektov, ktoré súvisia s predmetom kontroly a je povinný predložiť požadované 
doklady, informácie a vysvetlenia súvisiace s vykonávanou kontrolou. 

Článok VI 
Osobitné ustanovenia 

, (1) Riaditeí CVČ zriadeného mestom předloží najneskor 30. septembra kalendárneho 
roka údaje o počte detí vo veku do 15 rokov, žiakov vo veku nad 15 rokov a dospělé osoby 
nad 18 rokov veku v CVČ. 
; (2) Dotáciu na příslušný kalendárny rok poskytne město v zmysle § 6 ods. 12 písmeno 

c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správě v školstve a školskej samosprávě a o zmene 
a doplnění niektorých zákonov na základe písomnej žiadosti zriaďovateFov 
cirkevných školských zariadení, zríaďovateFovi súkromnej materskej školy a zriaďovatel'ovi 
súkromného školského zariadenia. 

(3) Termín podania písomných žiadosti o dotáciu pre neštátneho zriaďovateFa je do 15. 
októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa má dotácia 
poskytnúť. Povinnou súčasťou žiadosti je: 
štatistický výkaz ŠKOL 40-01za aktuálny školský rok a čestné vyhlásenie žiadateía, že 
všetky údaje uvedené v žiadosti a v povinných přílohách sú pravdivé a správné. 
" (4) ZriaďovateFovi cirkevnej a súkromnej školy a školského zariadenia, ktorý žiada o 
dotáciu po prvýkrát a splnil všetky podmienky stanovené týmto VZN, poskytne město 
dotácie od januára nasledujúceho kalendárneho roka. Takýto žiadatel'je povinný k žiadosti 
predložiť: 
a)kópiu rozhodnutia o zaradení cirkevnej resp. súkromnej školy alebo školského 
zariadenia do siete škol a školských zariadení vydaného MŠWaŠ SR, 
b) kópiu zriaďovacej listiny o zriadení cirkevnej resp. súkromnej školy alebo školského 
zariadenia vy danů zriaďovateFom, 
c) kópiu potvrdenia o pridelení IČO vydaného Štatistickým úradom pre právnickú osobu, 
d) kópiu zmluvy o zriadení bankového účtu zriaďovateFa cirkevnej resp. súkromnej školy 
alebo školského zariadenia, 
f) kontaktnú osobu, ktorá je oprávněná konať v mene zriaďovateFa a uvedenie jej 
kontaktných údajov (meno, priezvisko, číslo telefonu, fax, e-mail a pod.). 

(5) Výšku finančných prostriedkov na rok 2016 oznámi město zriaďovateFom 
cirkevných školských zariadení, zriaďovateFovi súkromnej materskej školy a zriaďovateFovi 
súkromného školského zariadenia najneskor do 31. januára 2016 (§ 6 ods.12 pís. f zákona 
č. 596/2003 Z. z.). 
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Článok VII 
Závěrečné ustanovenia 

(1) Veci neupravené týmto nariadením sa riadia všeobecne závaznými a právnymi 
predpismi platnými v Slovenskej republike. 
(2) Změnu výšky dotácie na žiaka školy alebo školského zariadenia v priebehu 

kalendárneho roka je možné uskutočniť změnou tohto VZN v závislosti od objemu 
finančných prostriedkov přidělených městu. 

(3) Městské zastupitelstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto VZN dňa 10. 12. 
2015. Toto VZN nadobudne účinnosť 01.01.2016. 

(4) VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli. 
(5) Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší všeobecne závazné nariadenie města Liptovský 

Mikuláš č. 8/2014/VZN zo dňa 19.12.2014 v znění VZN č. 1/2015/VZN zo dňa 
05.02.2015. 

Add.3. Plán zasadnutí KŠM na rok 2016 
Plán zasadnutí KŠM je spracovaný na středu. Přítomní členovia sa vyjádřili, že ide o nevhodný 
termín a žiadajú o změnu na pondělky, t j. o dva dni skór ako je určené v harmonograme. 

Add.4. Prezentácia činnosti ZŠ MRM - predniesla Mgr. Alena Ridzoňová, riaditeíka 
školy 
Add.5 Rózne 
Všetkým členom KŠM bol preposlaný v elektronickej podobě 23.11.2015 Návrh akčného 
plánu PHSR, aby ho následne pripomienkovali do 26 11.2015. 

Uznesenie č. 12/2015 z rokovania komisie školstva a mládeže pri mestskom zastupiteFstve 
v Liptovskom Mikuláši zo dňa 23.11.2015. 

Komisia školstva a mládeže 

' I. Berie na vedomie: 
1 Správu o činnosti a výsledkoch ZŠ M. R Martákovej. 

' II. SchvaPuje: Návrh VZN č./2015/VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
žiaka a dieťa škol a školských zariadení zriadených na území města Liptovský Mikuláš pre 
rok 2016 a odporúča ho na MsZ na 10.12.2015 

III. Odporúča: 

IV. Žiada: Změnu termínov zasadania KŠM v roku 2016. 
Priebéh hlasovania: Za - 3 

Proti - 0 
Zdržali sa hlasovania - 0 

Závěr 

• Předseda KŠM Ing. Ganoczy, PhD , poďakoval členom za účasť na zasadnutí, poďakoval 
riaditeíke Mgr. A. Ridzoňovej a ukončil zasadnutie KŠM. 

V Liptovskom Mikuláši 24.11.2015 Ing. Štefan Ganoczy, PhD. 
Zapísala: PaedDr. Zuzana Pavelicová předseda komisie školstva a mládeže 

Šíúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, tel. +421 44 556 51 11-12, fax +421 44 562 13 96, 
e-mail' lmikulas@mikulas.sk, IČO. 00315524, DIČ' 2021031111 
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