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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Mestský úrad

ZÁPISNICA

Č. 712018 zo zasadnutia komisie školstva a mládeže, ktoré sa konalo 28.11.2018

Miesto zasadnutia: Mestský úrad, číslo dverí 117
Cas konania: 15.00 hod.
Prítomní:
Clenovia komísíe školstva:

______________________

Ing. Štefan Ganoczy, PhD. - ospravedlnený
PhDr. et Mgr. Gabriela Erhardtová - ospravedlnená
Mgr. Anna Dvorščáková - neprítomná
Ing. Vladimír Stankovíansky
Mgr. Ľubomír Sova - neprítomný

Poradní členovia komisie školstva: Mgr. Miroslava Erhardtová -
Mgr. Alena Ridzoňová
Mgr. Art. Eva Ohrad‘anová - neprítomná
Mgr. Dana Gajdošová
PaedDr. Zuzana Pavelicová

Pozvaní: doc. Mgr. Ján Hučík, PhD., Gabriela Borsíková

Tajomník: PaedDr. Marta Gerbocová

Program zasadnutia:

1. Návrh rozpočtu za školy a školské zaríadenia v zríad‘ovateľskej pösobnosti mesta na
roky 2019—2021

2. Návrh VZN č. ...12018 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a diet‘a škól
a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019

3. Rózne

Priebeh zasadnutia

Zasadnutie otvoru a viedol Ing. Vladimír Stankoviansky.

1. Návrh rozpočtu za školy a školské zariadenia v zriad‘ovatel‘skej pösobnosti
mesta na roky 2019 — 2021
Gabriela Borsíková informovala prítomných o návrhu rozpočtu za školy a školské
zariadenía v zriad‘ovatel‘skej pösobnosti mesta na roky 2019 — 2021 v rámci
programového rozpočtu č. 11 Vzdelávaníe amládež. Rozpočet na rok 2019
presiahol sumu 10 844 000 €.
Do rozpočtu bob zahrnuté navýšeníe mzdových prostriedkov a odvodov
pedagogických (zvýšeníe o 10 %) i nepedagogických (platové tarify nad úrovňou
minimálnej mzdy) zamestnancov od januára 2019.
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Kapitálové výdavky: základné školy nemajú, z materských škól má len MŠ
Kláštorná a to na stavebné úpravy terás, chodníkov a hlavného vstupu.
V kapitálových výdavkoch v podprograme 11. 3 Stravovanie v školstve sa počíta
s výdavkamí na: nákup prevádzkových strojov a zaríadení do kuchýň, na nákup
technologického zariadenia do kuchyne, rekonštrukcíu školských jedáln Í, projektovú
dokumentáciu potrebnú pre nadstavbu SJ a projektovú dokumentáciu potrebnú na
výstavbu novej SJ.
Po schválení rozpočtu v MsZ, bude rozpočet zverejnený aj na webovom sídle
mesta.

2. Návrh VZN Č. ...12018 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žíaka a dieťa
škál a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš na
rok 2019
Gabriela Borsíková vysvetlila dóvod, prečo VZN o určení dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka a dieťa šköl a školských zariadení zriadených na území mesta
Liptovský Mikuláš na rok 2079 bude odbor školstva pripravovat‘ až v budúcom roku:
1. rozpočet mesta ešte nie je schválený,
2. úpravy výnosu dane z príjmov fyzických osób ovplyvnia aj stanovenie

jednotkového koeficientu na jedného prepočítaného žiaka, ktorý sa určuje pre
potreby rozpočtovania výdavkov na originálne kompetencie na úseku školstva
v mestách a obciach. Definitívne údaje budú známe až po schválení zákona
o štátnom rozpočte a rozpočte verejnej správy na roky 2019 —2027.

Posun termínu spracovania VZN bol prekonzultovaný aj s vedením mesta, ktoré
s týmto posunom súhlasí.

Diskusia: žíadost‘ cirkevnej školy ZŠ Apoštola Pavla, aby mestské zastupitel‘stvo
prehodnotilo zvýšenie percenta (doteraz 88 %) zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na
zaríadenia v zriaďovateľskej pösobnosti mesta, ktorým sa vypočítava výška dotácie na
žiaka a diet‘a pre cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia. Odbor školstva pripraví
v dövodovej správe VZN dve alternatívy: 7. alternatíva na 88 %‚ 2. alternatíva na 700 %.
Záleží na poslancoch MsZ, ktorú alternatívu schvália.

Prítomní členovia komisie školstva sa priklonili k 88 %.

3. Rózne

Uznesenie Č. 0712018 z rokovania komisie školstva a mládeže pri mestskom
zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši zo dňa 28. 11. 2018.

Komisia školstva

I. Bene na vedomie
1. Návrh rozpočtu za školy a školské zariadenia v zriad‘ovateľskej pösobnosti mesta

na roky 2079—2021
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2. Posun termínu spracovania návrhu VZN Č. ..J2018 o určení dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka a diet‘a šköl a školských zariadení zriadených na
území mesta Liptovský Mikuláš na rok 2079

Priebeh hlasovania: Za — I
Proti—O
Zd ržali sa hlasovania — O

Záver
Ing. V. Stankoviansky pod‘akoval členom za účast‘ a ukončil zasadnutie.

Prílohy:
Č. I Návrh rozpočtu za školy a školské zariadenía v zriad‘ovateľskej pösobnosti mesta

na roky 2019 —2021

C Cl7\

V Liptovsk?m Mikuláši 28.77.2078
Zapísala: PaedDr. Marta Gerbocová
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