Materiál na 6. rokovanie
Mestského zastupiteľstva v roku 2017

NÁVRH Č. 4/2017
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA
MESTA VEĽKÝ MEDER
Č. .........,
KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ
NARIADENIE MESTA VEĽKÝ MEDER Č. 190 O URČENÍ VÝŠKY
PRÍSPEVKU NA PREVÁDZKU A MZDY NA ŽIAKA ZÁKLADNEJ
UMELECKEJ ŠKOLY, DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY A DIEŤA
ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA SO SÍDLOM NA ÚZEMÍ MESTA VEĽKÝ
MEDER NA ROK 2017

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. ......., ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 190 o určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy na
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na
území mesta Veľký Meder na rok 2017

Spracoval: Liana Bzduchová, referent školstva
Predkladá: JUDr. Samuel Lojkovič, primátora mesta

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi podľa §6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa §6 ods. 12 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 v spojení s §19 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §7 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 190 o určení výšky príspevku na prevádzku
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so
sídlom na území mesta Veľký Meder na rok 2017
§1
Predmet nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 190 o určení výšky príspevku na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia so sídlom na území mesta Veľký Meder na rok 2017 (ďalej len „VZN“) zo dňa 08.02.2017
sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. V §3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„2. Oprávneným príjemcom dotácie podľa tohto VZN je aj škola a školské zariadenie, ktorého
zriaďovateľom je štátom uznaná cirkev:
- Katolícka materská škola sv. Matky Terezy s vyučovacím jazykom maďarským –
Szent Teréz Anya Katolikus Óvoda, Sv. Štefana 499/28, Veľký Meder – Nagymegyer
(ďalej len „cirkevná materská škola“).“
2. V §4 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„2. Pre cirkevnú materskú školu zriadenej na území mesta je výška dotácie určená na základe
zberu údajov v štatistickom výkaze Škôl (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15. septembru
predchádzajúceho kalendárneho roku, ktorý je rozhodný pre pridelenie dotácií na mzdy
a prevádzku v aktuálnom roku 2017.“
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
3. V §4 ods. 3 sa nahrádza novým znením:
„3. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok 2017 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Veľký Meder je stanovená
v prílohách č. 1 a 3 tohto VZN. Finančné prostriedky pre výdajnú školskú jedáleň pri
cirkevnej materskej škole sú zahrnuté v dotácii na prevádzku a mzdy pre materskú školu.“
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
4. V §5 odsek 1 sa za slovami „Školy a školské zariadenia“ vkladajú nové slová „v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta“.
5. V §5 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„2. Podmienkou na pridelenie dotácie pre cirkevnú materskú školu je:
- návrh rozpočtu školského zariadenia,
- predloženie žiadosti o pridelenie dotácie na prevádzku a mzdy,
- preukázateľné zaslanie výkazu Škol (MŠVVaŠ SR) 40-01 najneskôr do 22.09.2017 so
stavom k 15.09.2017,
- menný zoznam detí s uvedením dátumu narodenia, adresy trvalého bydliska na školský
rok 2017/2018, opečiatkovaný a podpísaný riaditeľom školy.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
6. Príloha č. 2 sa dopĺňa o prílohu č. 3, ktorá znie:

Príloha č. 3
Príspevok na obdobie 9-12/2017 na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia
štátom uznanej cirkvi so sídlom na území mesta Veľký Meder:

Kategória školy a školského zariadenia
Dieťa cirkevnej MŠ zriadenej na území mesta Veľký Meder

Príspevok na dieťa/žiaka v €
683 €

§2
Záverečné ustanovenia

1.
2.
3.

Zmeny a doplnky tohto nariadenia podliehajú schváleniu mestským zastupiteľstvom.
Právne úkony neupravené týmto nariadením sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom zverejnenia.

JUDr. Samuel LOJKOVIČ
primátor mesta

