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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

‚

NAVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 11. 04. 2019 čĺslo 12019

K bodu: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019

Mestské zastupitelstvo

I. konštatuje, že

v zmysle prijatého VZN Č. 5/2019 zo dňa 01 .04.2019 o určení výšky dotácíe na prevádzku a mzdy na

žiaka a dieta šköl a školských zariadení zríadených na území mesta Liptovský Mikuláš je potrebné

presunúť rozpočtové prostríedky na dofinancovanie bežných výdavkov súkromných a cirkevných šköl pre

rok 2019

II. bene na vedomie

informáciu o zmenách rozpočtu.

III. schvaľuje

1.

Zmenu rozpočtu — dofinancovanie bežných výdavkov — súkromné a cirkevné školy

Povolené prekročeníe bežných príjmov na položke 111003 — Výnos dane z príjmov poukázaný územnej

samospráve v sume — 95 137 eur, povolené zníženie bežných výdavkov na položke 642005 -

STONOŽKA s.r.o. - transfer súkromnej škole v sume — 14 254 eur a povolené prekročenie bežných

výdavkov na položke 642005 — LOBELKA - transfer súkromnej škole v sume — 23 395 eur, 642005 —

LOBELKA - ŠJ — príspevok v sume — I 701 eur, 642004 — MAGDALÉNKA - evanjelická Materská škola

v sume — 41 032 eur, 642004 — ZŠ Evanjelická - ŠKD - transfer církevnej škole v sume — 16 239 eur,

642004— ZŠ Evanjelická - ŠJ - transfer cirkevnej škole v sume —13 845 eur, 642004— ZŠ Apoštola Pavla
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- ŠKD - transfer cirkevnej škole v sume — 777 eur, 642004 — ZŠ Apoštola Pavla - ŠJ - transfer cirkevnej

škole v sume —1 767 eur, 642005 — Súkromné centrum špec. pedagog. poradenstva - transfer súkromnej

škole v sume — 10 635 eur.

W

FK EK Progr.
NÁZOV SUMA v eur

Podprogr.
Q_

41 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej
95 137samospráve

41 09771 642005 11.5 STONOŽKA s.r.o. - transfer súkromnej škole -14 254

41 09711 642005 11.5 LOBELKA - transfer súkromnej škole 23 395

41 09711 642005 17.5 LOBELKA-ŠJ-príspevok 7 707

41 09117 642004 11.5 MAGDALÉNKA - evanjelická Materská škola 41 032
1. 41 0950 642004 11.5 ZŠ Evanjelická - ŠKD - transfer církevnej škole 16 239

41 09603 642004 I 1.5 ZŠ Evanjelická - ŠJ - transfer cirkevnej škole 13 845
ZŠ Apoštola Pavla - ŠKD - transfer cirkevnej 77741 0950 642004 11.5 škole
ZŠ Apoštola Pavla - ŠJ - transfer cirkevnej41 09603 642004 11.5 1 767škole
Súkromné centrum špec. pedagog.41 09608 642005 71.5 10635poradenstva - transfer súkromnej škole

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia:

Dóvodová správa

K bodu 1.

Zmena rozpočtu súvisí s prijatým Všeobecne záväzným nariadením (d‘alej len „VZN“) Č. 5/2019 dňa 01.

04. 2019. Predmetom tohto VZN je určit‘ výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku

poskytovanej mestom Liptovský Mikuláš na žiaka a diet‘a školy a školského zariadenia v zriad‘ovateľskej

pösobnosti mesta a na žiaka a diet‘a školy a školského zariadenia v zriad‘ovatetskej pósobnosti

cirkevných a súkromných zriad‘ovateľov podľa 6 ods. 12 Zákona NR SR Č. 596/2003 Z. z na území

mesta Liptovský Mikuláš.

Pre urČenie výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka a diet‘a školy a školského zariadenia z rozpočtu

mesta na rok 2019 je rozhodujúci počet žiakov a detí k 15. 09. 2018 uvedených v štatistickom výkaze

ŠKOL 40-01, okrem CVČ.

Mesto má zákonnú povinnosť poskytnút‘ 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

zriad‘ovateľskej pósobnosti.
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