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Návrh na uznesenie:
MsZ berie na vedomie, že
1. návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Kolárovo č. 1 /2014, o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Kolárovo a zriaďovateľom
CVČ na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území Mesta Kolárovo bol
podľa §6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v z.n.p. vyvesení dňa
17.1.2014.
2. v rámci pripomienkového konania k návrhu VZN č. 1/2014 pripomienku podal Árpád
Horváth, primátor mesta a Bc. István Lengyel, poslanec MsZ v zákonnej 10 dňovej
lehote.
MsZ schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kolárovo č. 1 /2014, o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území mesta Kolárovo a zriaďovateľom CVČ na záujmové
vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území Mesta Kolárovo s nasledovnými zmenami:
1) k §4 odsek 1): pôvodný text prílohy č. 1 vypustiť a nahradiť novým textom: viď.
prílohu č. 1 tohto materiálu.
2) k §4 odsek 2): pôvodný text prílohy č. 2 vypustiť a nahradiť novým textom: viď.
prílohu č. 2 tohto materiálu.
2) Tematický materiál:
3) Dôvodová správa:

v prílohe

materiál bol vypracovaný v zmysle §28, §49,
školského zákona č. 245/2008 Z.z. v znení neskorších zmien

§114, §116, §140

4) Súvisiace právne normy:
- Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- Zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samposprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov
5) Skratky
MsÚ – Mestský úrad,MsZ – Mestské zastupiteľstvo, ŠZ – školské zariadenie, ŠJ – školská jedáleň,
MŠ – Materská škola, CVČ – Centrum voľného času, ZŠ – Základná škola, ŠKD – školský
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Komentár mestského úradu k návrhu VZN č. 1/2013
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Kolárovo
a zriaďovateľom CVČ na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území Mesta
Kolárovo (ďalej len VZN)
I.
Úvod
V zmysle školského zákona (245/2008 Z.z.) mesto je povinné v rámci VZN zverejniť
výšku dotácie na prevádzku a mzdy na jedného žiaka Základnej umeleckej školy (ZUŠ) na
dieťa materskej školy (MŠ), na dieťa resp. žiaka stravujúceho sa v školských jedálňach
(ŠJ), na žiaka v centre voľného času (CVČ). Na základe takto určenej dotácie bude
vypočítaný upravený rozpočet uvedených škôl a školských zariadení na rok 2014.
Prejednanie návrhu VZN zverejneného 17.1.2014 mestská rada neodporúčala prerokovať
na zasadnutí MsZ dňa 3.2.2014.
Medzitým prebiehalo rokovanie riaditeľov ŠaŠZ
a vedenia mesta ohľadom úpravy normatívov zverejnených v návrhu VZN.
II.
Spôsob výpočtu normatívov
Výsledná dotácia na originálne kompetencie mesta v oblasti školstva sa vypočíta podľa
vzorca, s prihliadnutím na počet žiakov (detí) a druh zariadenia. Takto určená suma tvorí
42% z hodnoty podielových daní pripadajúcich na mesto, ktorá zahŕňa výdavky na
prevádzku škôl a školských zariadení v rámci originálnej kompetencie, ako i výdavky na
budovy a technické zariadenie škôl podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva.
V prílohe priloženej tabuľke je znázornený postup výpočtu normatívov.
Návrh VZN bol vypracovaný v súlade s Nariadením vlády č. 415/2012 Z.z., ktorým sa
mení a dopĺňa NV SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej
samospráve v znení neskorších predpisov na rozpočet mesta. Hlavnou charakteristikou
tohto nariadenia je, že sa znížili koeficienty pre určenie normatívov pre ŠKD a CVČ.
Taktiež sa zmenil postup výpočtu normatívneho rozpočtu. Preto normatívny rozpočet
ŠKD a CVČ je potrebné korigovať za účelom zachovania ich prevádzky.
V návrhu uvedené normatívy sú uvedené na úrovni skutočnosti roka 2013, nakoľko aj po
vyvesení návrhu VZN č. 1/2014 prebiehali rokovania s riaditeľmi ŠaŠZ a vedenia mesta.
Podstatou problému je skutočnosť, že východiskové štatistické údaje a podiel obcí na
výnose dani z príjmov fyzických osôb (podielové dane) pre rok 2014 boli zverejnené na
webovom sídle MF SR po 18.12.2013 a nemohli byť zapracované do rozpočtu mesta na
rok 2014. Schválený rozpočet mesta obsahuje len 5%-navýšenie M+O všetkých
zamestnancov ŠaŠZ v roku 2013, v hodnote 32476 eur, ktoré v roku 2013 boli
financované z účelových dotácií zo ŠR, táto hodnota vstupuje aj do rozpočtu 2014.
Rozpočet mesta je schválený s dôrazom na reálne príjmy z podielvých daní, preto už
neobsahuje ďalšie navýšenie M+O o 5% všetkých zamestnancov Ša ŠZ z už navýšených
M+O z roka 2013, ktoré činí viac ako 32476 €.
• Dá sa konštatovať, že v roku 2014 dvakrát 32476 € tzn. cca 65000 eur nie je naviac
poskytnuté zo ŠR.
• Rozpočet mesta je postavený na hladinu podielovej dane zo ŠR vo výške 2 310 000
eur, z toho 42% na školstvo je 970 200 eur. Východiskové štatistické údaje
predpokladajú podielovú daň pre Kolárovo v hodnote: 2383047 € z toho 42% pre
školstvo je 1 021 663 eur. Z dôvodu toho, že príjem podielových daní do
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predpokladanej výšky nie je reálny, časť v hodnote 51463 eur, pripadajúca na školstvo
nie je rozpočtovaná.
Dohodovacie konanie (21.1.2014, 23.1.2014, 13.2.2014) uskutočnené medzi riaditeľmi
ŠaŠZ sa uzatvorilo s výsledkom, že je treba nájsť vyše 46 tisíc eur na zabezpečenie chodu
ŠaŠZ na rok 2014, do ktorého nie sú započítané úvery na investície v rámci školstva.
Vedenie mesta navrhlo vykrytie tohto schodku v hodnote 12000 eur z rezervy v rámci
rozpočtu mesta, v hodnote 8000 eur so znížením rozpočtu Gúta Service, príspevková
organizácia, 13744 eur z výsledkov dohodovacieho konania zo dňa 21.1.2014 v rámci
škôl a školských zariadení, a vyše 12700 eur z odpadového hospodárstva, s tým, že aj v
ŠaŠZ v originálnej kompetencie mesta treba vykonať úsporné opatrenia.
Tento návrh bol spracovaný v pozmeňujúcom návrhu k VZN č. 1/2014, ktorý predkladá
MsZ na rokovanie Árpád Horváth primátor mesta.
III.
Záver
Na základe horeuvedených odporúčam schváliť návrh VZN č. 1/2014 so zapracovaním
pozmeňujúceho návrhu primátora mesta, ktorý vznikol z údajov dohodovacieho konania
medzi riaditeľmi ŠaŠZ a vedenia mesta.
V Kolárove 14.02.2014

Ing.Margita Gőghová
Ved. odd. školstva MsÚ
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Príloha č. 1
Dotácia na rok 2014 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Kolárovo a zriaďovateľovi CVČ podľa §3 ods. 1c) tohto VZN

Dotácia (normatíva) v
€

Kategória škôl a školských zariadení

Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Kostolné
nám. 10, Kolárovo
individuálna forma
817,55
skupinová forma
501,08
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským
1263,79
– Óvoda, Brnenské námestie 16, Kolárovo
na 1 dieťa MŠ
Materská škola, Lesná 10, Kolárovo
1277,08
na 1 dieťa MŠ

Školský klub detí, V.Palkovicha 3, Kolárovo –
ako súčasť Základnej školy Františka Rákocziho II
s vyučovacím jazykom maďarským
II.Rákóczi Ferenc Alapiskola, V.Palkovicha 3,
Kolárovo
Školský klub detí, Školská 6, Kolárovo ako súčasť –
Základnej školy Mateja Korvína s vyučovacím
jazykom maďarským Corvin Mátyás Alapiskola,
Školská 6, Kolárovo
Školský klub detí, Rábska 14, Kolárovo ako súčasť
Základnej školy Jána Amosa Komenského,
Rábska 14, Kolárovo
Centrum voľného času - Szabadidőközpont,
Mostová 2, Kolárovo
Školská jedáleň, Školská 6, Kolárovo (ŠJ pre ZŠ)

103,52
na 1 žiaka ZŠ

130,29
na 1 žiaka ZŠ

145,32
na 1 žiaka ZŠ
341,45
na 1 dieťa v CVČ
121,12
na 1 žiaka ZŠ, ŠZŠ

Školská jedáleň, Rábska 14, Kolárovo (ŠJ pre ZŠ)
Školská jedáleň, Lesná 8, Kolárovo ( ŠJ pre MŠ)
Školská školská jedáleň,Brnenské nám.16,
Kolárovo ako súčasť Materskej školy s výchovným
jazykom maďarským – Óvoda,
Brnenské námestie 16, Kolárovo

163,22
na 1 žiaka ZŠ, ŠZŠ
330,48
na 1 dieťa MŠ
282,50
na 1 dieťa MŠ

Správa školských objektov podľa §4 ods. 3 tohto VZN

80,78
na počet deti MŠ a
žiakov ZŠ spolu
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Príloha č. 2
Dotácia na rok 2013 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy
a materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi.
Dotácia
(normatíva)
v€

Kategória škôl a školských zariadení

Subjekty Cirkevnej spojenej školy Panny Márie, Brnenské námestie 15, Kolárovo:
1292,50

Cirkevná základná škola s materskou školou Panny Márie
s vyučovacím jazykom maďarským – Nagyboldogasszony Egyházi
Alapiskola és Óvoda, Brnenské námestie 15, Kolárovo - Gúta – časť
materská škola
Školský klub detí, Brnenské námestie 15, Kolárovo ako súčasť
Cirkevnej spojenej školy Panny Márie, Brnenské námestie 15,
Kolárovo

na 1 dieťa
MŠ
139,41

na 1 žiaka
ZŠ

Školská jedáleň, Brnenské námestie 15, Kolárovo ako súčasť
Cirkevnej spojenej školy Panny Márie, Brnenské námestie 15,
Kolárovo
pre dieťa v MŠ

342,75

pre žiaka povinnej šk.dochádzky

135,44

-6-

Návrh
Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Kolárovo č.

1 /2014

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Kolárovo
a zriaďovateľom CVČ na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území Mesta
Kolárovo
č.spisu.: 00872 zo dňa 16.1.2014
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov , § 6 ods.
2 a ods. 12 písm. d) 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, § 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 v znení neskorších
predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení
§1
Premet úpravy
1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta určuje výšku a účel použitia dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území mesta Kolárovo, ktoré sú na základe
rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
(ďalej len MŠVVaŠ SR) zaradené do siete škôl a školských zariadení.
§2
Základné pojmy
1) Originálnymi kompetenciami na úseku školstva, ktoré zabezpečuje územná
samospráva, je zabezpečenie činnosti základnej umeleckej školy (ďalej len ZUŠ),
materských škôl (ďalej len MŠ), školských klubov detí (ďalej len ŠKD), centra
voľného času (ďalej len CVČ), zariadení školského stravovania (ďalej len ŠJ) pre
žiakov základných škôl a deti materských škôl.
2) Zdrojom normatívnej dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej
školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta
Kolárovo je: časť príjmu mesta z podielových daní prostredníctvom rozpočtu mesta.
3) Doplnkovým zdrojom dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej
školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta
Kolárovo sú:
- granty, dary, dotácie z iných zdrojov ako rozpočet mesta pre školy a školské
zariadenia
- účelové dotácie z rozpočtu mesta
- ostatné príjmy a jednorázové príjmy školy a školského zariadenia
- príjmy z prenájmu nebytových priestorov školy a školského zariadenia

- príjmy na základe aktuálneho VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v základnej
umeleckej škole, v školskom klube detí pri základných školách, v centre
voľného času a v zariadeniach školského stravovania
4) Normatívom sa rozumie dotácia, ktorou mesto prispieva škole a školskému
zariadeniu na financovanie miezd a prevádzky:
- na dieťa materskej školy (MŠ),
- na dieťa školského klubu detí (ŠKD), podľa počtu žiakov ZŠ,
- na dieťa v Centre voľného času (CVČ),
- na žiaka v Základnej umeleckej škole (ZUŠ),
- na jednu stravnú jednotku (obed) potencionálneho stravníka pre žiakov
základnej školy do 15 rokov veku (ZŠ), špeciálnej základnej školy do 15
rokov veku (ŠZŠ)
- na dennú stravu dieťaťa materskej školy,(desiata, obed, olovrant)
- na správu školských objektov podľa počtu detí materskej školy a základnej
školy v zriaďovacej pôsobnosti mesta

5)
6)
7)
8)
9)

Pri stanovení normatívu sa vychádza z počtu detí uvedených škôl a školských
zariadení, okrem zariadení školského stravovania, podľa stavu k 15. septembru
predchádzajúceho kalendárneho roka.
V zariadeniach školského stravovania
(školské jedálne) a ŠKD sa vychádza z počtu všetkých žiakov školy k 15. septembru
predchádzajúceho kalendárneho roka.
Hospodárnosťou sa rozumie minimalizovanie nákladov na vykonanie činnosti
alebo obstaranie tovarov, prác a služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne a
kvality.
Efektívnosťou sa rozumie maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu k
disponibilným verejným prostriedkom.
Účinnosťou sa rozumie vzťah medzi plánovaným výsledkom činnosti a skutočným
výsledkom činnosti vzhľadom na použité verejné prostriedky.
Účelnosťou sa rozumie vzťah medzi určeným účelom použitia verejných
prostriedkov a skutočným účelom ich použitia.
Počtom žiakov resp. detí - materskej školy, školského klubu detí, základnej
umeleckej školy, centra voľného času, zariadenia školského stravovania (školské
jedálne) pre materské školy, zariadenia školského stravovania (školské jedálne) pre
žiakov základnej školy vo veku do 15 rokov veku žiaka,
- rozhodným pre
pridelenie dotácií v aktuálnom kalendárnom roku, je ich počet k 15. septembru
predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola a školské zariadenie vykázala v
štatistickom výkaze škôl MŠ SR 40-01.

§3
Príjemca dotácie
1) Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia sú :
a) Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta,

b) Mesto Kolárovo za školské zariadenia bez právnej subjektivity a na správu školských
objektov podľa počtu detí materskej školy a základnej školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta
c) CVČ na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území Mesta Kolárovo do
dovŕšenia 15 rokov veku,
d) Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza, Jána Hollého 10, 917 66 Trnava, ako
zriaďovateľ Cirkevnej spojenej školy Panny Márie, Brnenské námestie 15, Kolárovo
na nasledovné organizačné zložky a časti:
- Cirkevná základná škola s materskou školou Panny Márie s vyučovacím jazykom
maďarským – Nagyboldogasszony Egyházi Alapiskola és Óvoda, Brnenské
námestie 15, Kolárovo - Gúta – časť materská škola
- Školský klub detí, Brnenské námestie 15, Kolárovo ako súčasť Cirkevnej spojenej
školy Panny Márie, Brnenské námestie 15, Kolárovo
- Školská jedáleň, Brnenské námestie 15, Kolárovo ako súčasť Cirkevnej spojenej
školy Panny Márie, Brnenské námestie 15, Kolárovo - za deti základnej školy do
15 rokov veku, pre deti v materskej škole.

§4
Výška a účel dotácie
1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Kolárovo je určená v prílohe č. 1 všeobecne záväzného nariadenia.
2) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej
spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby je určená v prílohe č. 2
všeobecne záväzného nariadenia.
3) Mesto Kolárovo v zmysle nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu
dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov zapracuje do
rozpočtu mesta objem peňazí na „Správu školských objektov podľa počtu detí
materskej školy a základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce“ podľa výšky
koeficientu uvedeného v horecitovanom nariadení vlády.
4) Normatíva podľa §2 ods. 4) tj. dotácia na 1 dieťa, žiaka (normatíva) uvedená v prílohe
č. 1 a č.2 tohto VZN môže byť počas roka upravená formou VZN na základe
očakávaného objemu podielových daní pre mesto. Preto školy a školské zariadenia sú
povinné hospodáriť tak, aby boli pripravené na zníženie dotácií v hodnote maximálne
5%-nej výšky za aktuálny rok!
5) Prijímateľ dotácie podľa § 3 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných
a prevádzkových nákladov základných umeleckých škôl, materských škôl a školských
zariadení so sídlom na území mesta a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť,
efektívnosť a účinnosť jej použitia.
6) So súhlasom zriaďovateľa je možné z normatívnych prostriedkov financovať aj
kapitálové výdavky.
7) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je
prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet mesta do 31.12.
príslušného kalendárneho roka.

§5
Termín oznámenia výšky dotácie a termín a spôsob poskytovania dotácie
1) Dotácia sa poskytuje príjemcom, ktorých zriaďovateľom nie je Mesto Kolárovo na
základe žiadosti doručenej pre Mesto Kolárovo do 25. septembra
predchádzajúceho rozpočtového roka.
2) Mesto Kolárovo pri schválení rozpočtu na nasledujúci rok určí objem rozpočtu
škôl a školských zariadení na základe skutočnosti aktuálneho roka. Takto
stanovený rozpočet oznámi príjemcom dotácií s poznámkou, že schválený
rozpočet bude upravený v priebehu januára nasledujúceho roka na základe VZN
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom
na území mesta Kolárovo. VZN bude zaslané zriaďovateľovi podľa §3 tohto VZN
do 31.januára aktuálneho roka, resp. pri zmene dotácií podľa §4 ods. 4 tohto VZN
do 14 dní po nadobudnutí jeho účinnosti. Objem normatívneho rozpočtu škôl
a školských zariadení bude násobkom normatívov, tj. dotácií na jedno dieťa, žiaka
a nahláseného počtu detí a žiakov podľa príslušných právnych predpisov.
3) VZN a uznesenia mestského zastupiteľstva sú zverejnené na webovej stránke
mesta, preto ich fotokópie sú zaslané školám obyčajným listom. Na základe
zverejneného VZN a uznesenia mestského zastupiteľstva oddelenie školstva
mestského úradu oznámi školám a školským zariadeniam schválený resp.
upravený rozpočet do 14 dní.
4) Mesto poskytne príjemcovi podľa § 2 dotáciu mesačne (maximálne vo výške
jednej dvanástiny, minimálne vo výške 95 % z dotácie na príslušný kalendárny
rok) do 25. dňa príslušného mesiaca. Dotácia sa vyrovná najneskôr v priebehu
prvého týždňa decembra aktuálneho roka na 100%-nú hodnotu dotácie podľa
platného VZN.
5) Dotácia bude poskytovaná prijímateľovi dotácie v celých eurách bez desatinných
miest.

§6
Kontrola a vyúčtovanie dotácií
Kontrola využitia dotácií sa uskutoční podľa platných právnych predpisov. Príjemca dotácií
bude povinný tie vyúčtovať podľa vypracovanej metodiky Mestského úradu v Kolárove.

§7
Záverečné ustanovenia
1) Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom
na území mesta Kolárovo, neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa
vzťahujú príslušné právne predpisy.

2) Schválením VZN č. 1/2014 sa zruší VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy
a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Kolárovo
3) VZN č. 1/2014 bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Kolárove uznesením
č.......... zo dňa 03.02.2014 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia, tzn.
............. .
V Kolárove, dňa ............................

Árpád Horváth
primátor mesta
Návrh VZN č. 1/2014 bol vyvesený na úradnú tabuľu mesta: 17.01.2014
Schválené VZN č. 1/2014 bolo vyhlásené vyvesením na úradnú tabuľu mesta: .....

Príloha č. 1

návrh VZN 1/2014

Dotácia na rok 2014 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Kolárovo a zriaďovateľovi CVČ podľa §3 ods. 1c) tohto VZN

Kategória škôl a školských zariadení

Dotácia (normatíva) v €

Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Kostolné
nám. 10, Kolárovo
individuálna forma
skupinová forma
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským
na 1 dieťa MŠ
– Óvoda, Brnenské námestie 16, Kolárovo
Materská škola, Lesná 10, Kolárovo

817,55
501,08
1272,25
1285,73

na 1 dieťa MŠ

Školský klub detí, V.Palkovicha 3, Kolárovo –
ako súčasť Základnej školy Františka Rákocziho II
s vyučovacím jazykom maďarským
II.Rákóczi Ferenc Alapiskola, V.Palkovicha 3,
Kolárovo
Školský klub detí, Školská 6, Kolárovo ako súčasť –
Základnej školy Mateja Korvína s vyučovacím
jazykom maďarským Corvin Mátyás Alapiskola,
Školská 6, Kolárovo
Školský klub detí, Rábska 14, Kolárovo ako súčasť
Základnej školy Jána Amosa Komenského,
Rábska 14, Kolárovo
Centrum voľného času - Szabadidőközpont,
Mostová 2, Kolárovo
Školská jedáleň, Školská 6, Kolárovo (ŠJ pre ZŠ)

128,60
na 1 žiaka ZŠ

141,33
na 1 žiaka ZŠ

149,25
na 1 žiaka ZŠ
342,96
na 1 dieťa v CVČ
121,12
na 1 žiaka ZŠ, ŠZŠ

Školská jedáleň, Rábska 14, Kolárovo (ŠJ pre ZŠ)
Školská jedáleň, Lesná 8, Kolárovo ( ŠJ pre MŠ)
Školská školská jedáleň,Brnenské nám.16,
Kolárovo ako súčasť Materskej školy s výchovným
jazykom maďarským – Óvoda,
Brnenské námestie 16, Kolárovo

163,22
na 1 žiaka ZŠ, ŠZŠ
330,48
na 1 dieťa MŠ
282,50
na 1 dieťa MŠ

Správa školských objektov podľa §4 ods. 3 tohto VZN

78,87
na počet deti MŠ a
žiakov ZŠ spolu

návrh VZN 1/2014

Príloha č. 2

Dotácia na rok 2013 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy
a materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi.
Dotácia (normatíva) v €
Kategória škôl a školských zariadení

Subjekty Cirkevnej spojenej školy Panny Márie, Brnenské námestie 15, Kolárovo:
1292,50

Cirkevná základná škola s materskou školou Panny Márie
s vyučovacím jazykom maďarským – Nagyboldogasszony
Egyházi Alapiskola és Óvoda, Brnenské námestie 15,
Kolárovo - Gúta – časť materská škola
na 1 dieťa MŠ

139,41

Školský klub detí, Brnenské námestie 15, Kolárovo ako
súčasť Cirkevnej spojenej školy Panny Márie, Brnenské
námestie 15, Kolárovo
na 1 žiaka ZŠ

Školská jedáleň, Brnenské námestie 15, Kolárovo ako
súčasť Cirkevnej spojenej školy Panny Márie, Brnenské
námestie 15, Kolárovo
pre dieťa v MŠ

pre žiaka povinnej šk.dochádzky

342,75
135,44

Vyhodnotenie pripomienok
k návrhu
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Kolárovo č. 1 /2014
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Kolárovo a zriaďovateľom
CVČ na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území Mesta Kolárovo
Dátum vyvesenia návrhu VZN č. 1/2014: 17.1.2014, predpokladaný termín prejednávania
VZN : 26.02.2014

I. K návrhu VZN č. 1/2014 bola uplatnená po zákonnej 10 dňovej lehote (9 dní)
vznesená pripomienka p. Imricha Árgyusiho, poslanca MsZ.
Pripomienka sa týkala nasledovných bodov VZN 1/2014:
1) k §4 odsek 1): pôvodný text prílohy č. 1 upraviť časť normatívu pre ŠKD pri ZŠ
Rákócziho z navrhovanej sumy: 103,52 € na 125,82 € na žiaka ZŠ.
Plný text pripomienky je v prílohe tohto vyhodnotenia.
II. Navrhovateľ nariadenia žiada MsZ neschváliť poslanecký návrh p. Imricha
Árgyusiho k úprave predloženého návrhu VZN č. 1/2014.
III. Odôvodnenie:
V návrhu uvedené normatívy sú uvedené na úrovni skutočnosti roka 2013, nakoľko aj po
vyvesení návrhu VZN č. 1/2014 prebiehali rokovania s riaditeľmi ŠaŠZ a vedenia mesta.
a)

Podstatou problému je skutočnosť, že východiskové štatistické údaje a podiel obcí
na výnose dani z príjmov fyzických osôb (podielové dane) pre rok 2014 boli
zverejnené na webovom sídle MF SR po 18.12.2013 a nemohli byť zapracované
do rozpočtu mesta na rok 2014. Schválený rozpočet mesta obsahuje len 5%navýšenie M+O všetkých zamestnancov ŠaŠZ v roku 2013, v hodnote 32476 Eur,
ktoré v roku 2013 boli financované z účelových dotácií zo ŠR, táto hodnota
vstupuje aj do rozpočtu 2014.
Rozpočet mesta je schválený s dôrazom na reálne príjmy z podielových daní, preto
už neobsahuje ďalšie navýšenie M+O o 5% všetkých zamestnancov ŠaŠZ z už
navýšených M+O z roka 2013, ktoré činí viac ako 32476 Eur. O druhom navýšení
miezd bolo rozhodnuté Nariadením vlády SR č. 441/2013 zo dňa 11.dec. 2013,
preto týmto návrhom v rozpočte meste nemohlo byť ani uvažované.
• Dá sa konštatovať, že v roku 2014 dvakrát 32476 € tzn. cca 65000 Eur nie je
naviac poskytnuté zo ŠR.
• Rozpočet mesta je postavený na hladinu podielovej dane zo ŠR vo výške
2 310 000 Eur, z toho 42% na školstvo je 970 200 Eur. Východiskové

štatistické údaje predpokladajú podielovú daň pre Kolárovo v hodnote:
2383047 € z toho 42% pre školstvo je 1 021 663 Eur. Z dôvodu toho, že príjem
podielových daní do predpokladanej výšky nie je reálny, časť v hodnote 51463
Eur, pripadajúca na školstvo nie je rozpočtovaná.
b)

c)

d)

e)

f)

Dohodovacie konanie (21.1.2014, 23.1.2014), uskutočnené medzi riaditeľmi ŠaŠZ
sa uzatvorilo s výsledkom, že je treba nájsť vyše 46 tisíc Eur na zabezpečenie
chodu ŠaŠZ na rok 2014, bez zavedení úsporných opatrení. Do 46 tis. Eur nie
sú započítané úvery na investície v rámci školstva.
Z dôvodu finančných ťažkostí vedenie mesta na porade dňa 13.2.2014 rozhodlo
vykrytie tohto schodku v hodnote 12000 Eur z rezervy v rámci rozpočtu mesta,
v hodnote 8000 Eur so znížením rozpočtu Gúta Service, príspevková organizácia,
13744 Eur z výsledkov dohodovacieho konania zo dňa 21.1.2014 v rámci škôl
a školských zariadení, a vyše 12700 Eur z odpadového hospodárstva, s tým, že aj
v ŠaŠZ v originálnej kompetencie mesta treba vykonať úsporné opatrenia.
Tento návrh bol spracovaný v pozmeňujúcom návrhu k VZN č. 1/2014, ktorý
predkladá MsZ na rokovanie Árpád Horváth primátor mesta.
Postup určenia zníženia rozpočtu: na základe výkazov refundácie fixných
výdavkov (FV) školským klubom pre ZŠ sa dá konštatovať, že ŠKD pre ZŠ
refunduje FV rozdielne (napríklad ŠDK F.Rákócziho plánuje refundovať
v roku 2014: 14,5% tepelnej energie, 29,54% elektrickej energie, 17,94%
vody. Ostatné ŠKD refundáciu uplatnia oveľa nižšie: ŠKD Korvína 6-8%, ŠKD
Komenského 4,2-5,2 % - preto došlo u nich k nižšiemu zníženiu rozpočtu.
Pri dohodovacom konaní dňa 21.1.2014 ako i v predchádzajúcich rokoch bola
tendencia uplatniť pomerne vyrovnanú hodnotu normatívov medzi ŠaŠZ. Použitím
tejto metódy však došlo, že mesto má vykryť vyše 46000 Eur v rámci požiadaviek
ŠaŠZ Po prehodnotení možnosti rozpočtu mesta, vedenie mesta rozhodlo, aby
z požadovaných 46000 Eur 13744 Eur našlo školstvo v rámci úsporných opatrení,
zároveň treba vychádzať z uznaných hodnôt dohodovacieho konania zo dňa
21.1.2014.
Kľúčom zníženia rozpočtu bol výpočet zníženia rozpočtu s 2,5% refundáciou
jednotne. Pričom 2,5%-ná hodnota FV slúžila len ako koeficient zníženia návrhu
na úpravu rozpočtu podľa dohodovacieho konania. Existuje uznesenie MsZ č.
523/2012 C2 písm. d) a uznesenie č.70/2011: B.1) v ktorom MsZ ukladá
riaditeľom základných škôl každoročne zohľadniť alikvotne výdavky základnej
školy pripadajúce na školské kluby detí v rozpočte a v účtovníctve v oblasti
školského klubu detí pri základnej škole. Riaditelia majú postupovať podľa tohto
uznesenia, hľadať vnútorné rezervy k zmesteniu sa do výsledného rozpočtu ŠKD.
Štátna normatíva je v ŠKD 96,82 Eur na žiaka v ZŠ, vypočítaná normatíva pre
ŠKD presahuje túto hodnotu.

V Kolárove, 19.2.2014

Árpád Horváth
Primátor mesta

Imrich Árgyusi - poslanec Mestského zastupiteľstva v Kolárove

Na
rokovanie
32. zasadnutia MsR, konaného dňa 24.02.2014
38. zasadnutia MsZ, konaného dňa 26.02.2014
k programovému bodu č. 4a.)
Vec: Poslanecký návrh - „na úpravu normatívu dotácie pre Školský klub detí
V. Palkovicha č. 3, Kolárovo - ako súčasť ZŠ Fr. Rákócziho II s VJM pre
rok 2014, v rámci Prílohy č. 1 -Návrhu VzN Mesta Kolárovo č. 1/2014"
Na možnosť porovnania zmien uvádzam tabuľkovú časť v rámci bodu 3 - Záver dohodovacieho konania (Zápisnica z porady riaditeľov ŠaŠZ zo dňa 23.1.2014.
Školské
zariadenie

Shválený Návr úpravy Reálny
Úč. dotácia Rozp.spolu Rozdiel
rozp. 2014
rozpočtu vlastný príjem odchodné požiadavka (v €)
1
2
3
4
5
6=(2-l+4)
ŠKD ZŠ Rákócziho
31.625
31.893
5.000
1.680
38.573
1.948
ŠKD ZŠ Korvina
45.540
47.488
8.500
55.988
1.948
0
ŠKD ZŠ Komenského
30.044
30.894
4.500
35.394
850
0
ŠKD ZŠ Cirkevná
12.915
13.662
0
13.662
747
0
ŠKP pri ZŠ spolu
120.124
123. 937
18.000
1.680
143.617
5.493
Z uvedeného vyplýva konštatácia, že na vykrytie požiadaviek ŠKD (vlastne na úpravu rozpočtu
ŠKD pre rok 2014) je žiaduce zabezpečiť finančné prostriedky v čiastke 5.493 Eur.

Výsledok k úprave rozpočtu ŠKD (z 1. dohodovacieho konania zo dňa 21.1.2014)
bol predložený na vyjadrenie Rade školy pri ZŠ dňa 22. januára 2014.
Stanovisko RŠ bolo nasledovné:
a.) Na základe vypracovaných troch alternatív vedením ZŠ, vedenie mesta a riaditeľka
ZŠ sa navzájom dohodli na alternatíve č. 2 (uvádzaná v tabuľke). Objem tejto čiastky
oproti skutočnosti v r. 2013 predstavuje medziročný rast indexom 102,86 %, taktiež v
hodnotovom vyjadrení čiastku 1.074 Eur.
b.) Riaditeľka ZŠ vo svojom stanovisku túto alternatívu obhájila aj pred členmi RŠ, nakoľko zdôraznila, že v rámci alaternatívy č. 2:
-je zapracované 5%-né zvýšenie miezd (na základe mzdovej inventúry), počnúc dňom
1. januára 2014,
- reálnejšie sú vykryté potreby fixných výdavkov v rámci režijných nákladov,
- vo variabilnej časti sú plánované čiastky na čistiace prostriedky, učebné pomôcky,
opravu a údržbu zariadenia.
c.) RŠ odporúča návrh rozpočtu ŠKD pri ZŠ Fr. Rákócziho na rok 2014 odsúhlasiť
(schváliť) na februárovom zasadnutí MsZ Kolárovo podľa alternatívy č. 2.

- 2 Na zvolanej porade vedenia mesta a riaditeľov ŠaŠZ v bode č. 2 - Ing. Gőghová
uviedla, že pri znížení úpravy rozpočtu na r. 2014 je žiaduce vychádzať z údajov dohodovacieho konania zo dňa 21.1.2014.
Úpravu doporučuje nasledovne:
Školské
zariadenie

Poč.žiakov Shválený Rozp.spolu
k 15.9.2013 rozp. 2014 požiadavka
2
3
1
ŠKD ZŠ Rákócziho
248
31.625
38.573
ŠKD ZŠ Korvina
336
45.540
55.988
ŠKD ZŠ Komenského
207
30.044
35.394
ŠKD ZŠ Cirkevná
x
12.915
13.662
ŠKP pri ZŠ spolu
791
120.124
143.617

Rozdiel Zníž.norm. Nárh úpr.rozp. Rozdiel
(v €)
13.2.2014
13.02.2014 (v€)
4
5
6=(3-5) 7=(2-6)
+1.948
- 6.220
25.673
- 5952
+ 1.948
- 3.712
43.116
- 1764
+ 850
- 812
30.082
+ 38
+ 747
x
x
- 7.678
-10.744
5.493
99.531 (20.593)

Z vyčíslených tabuliek vyplýva nasledovné:
po uskutočnených dvoch dohodovacích rokovaniach a na základe vykonanej úpravy
dňa 13. februára 2014 vývoj rozpočtu u jednotlivých ŠKD je nasledovný:
Poč.žiakov Schválený
k 15.9.2013 Rozp.2014
1
2
ŠKD ZŠ Rákócziho
248
31.625
ŠKD ZŠ Korvina
336
45.540
ŠKD ZŠ Komenského
207
30.044
ŠKD ZŠ Cirkevná
x
(12.915)
ŠKD pri ZŠ spolu
791
107.209

Návrh
úprav
13.02.2014
3
25.673
43.776
30.082
(13.662)
99.531

y
Rozd.
(v€)
4
- 5.952
- 1.764
+38
(+747
747
- 7.678

Index
Výpočet normatívu
3/2
stĺ. č. 2 zc stĺ. č. 3
5
81,0%
127,52
103,52
96,0 % 135,54
130,29
100,1 % 145,14
145,32
105,8)
x
x
)0%;% 135,54
92,8
125,82

Na základe uskutočnenej analýzy vykonaných úprav v rámci riešenia rozpočtu ŠKD
pre rok 2014 vyplýva nasledovná konštatácia:
a.) Pôvodne požiadavky všetkých ŠKD vo veci zvýšenia rozpočtu o 5.493 Eurpre r. 2014
pri návrhu úpravy rozpočtu dňa 13.2.2014 (v rámci zníženia) boli výlučne premietnuté do rozpočtu ŠKD pri ZŠ Fr. Rákócziho II. v čiastke 5.952 Eur,
b.) Z uvedeného dôvodu je zaznamenaný index poklesu vývoja peňažných prostriedkov
v pomere 81,0 % čo neumožňuje zabezpečenie prevádzky ŠKD ani na úrovni r. 2013,
c.) Je žiaduce poznamenať, že z vyčísleného objemu návrhu rozpočtu pre r. 2014, t.j. z
čiastky 25.673 Eur, riaditeľka ZŠ má riešiť aj vyplatenie odchodného v čiastke 1.680
€,
d.) Vzhľadom k tomu, že pri ustálení normatívov pre ŠKD sú neodôvodnene vysoké
disproporcie (rozdielnosti), žiadam oddelenie školstva MsÚ Kolárovo, o úpravu normatívu na úroveň celkového priemeru -125,82 Eur na žiaka ZŠ Fr. Rákócziho II.
pre rok 2014, vlastne úpravu (ustálenie) rozpočtu na úrovni 31.203 Eur pre r. 2014.
Ešte aj v tom prípade objem peňažných prostriedkov bude pod úrovňou pôvodne
schváleného rozpočtu v mesiaci decembri 2013 o čiastku 422 Eur (31625 € - 31203 €)
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na

uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove:
1.) berie na vedomie:
Poslanecký pozmeňujúci návrh pána Imricha Árgyusiho - „na úpravu normatívu
dotácie pre Školský klub detí V. Palkovicha č. 3, Kolárovo - ako súčasť ZŠ Fr.
Rákócziho II. s VJM pre rok 2014, v rámci Prílohy č. 1 - Návrhu VzN Mesta
Kolárovo č. 1/2014",
2.) schvaľuje - neschvaľuje:
pozmeňujúci návrh poslanca MsZ, vo veci úpravy normatívu dotácie pre Školský
klub detí V. Palkovicha č. 3 Kolárovo v rámci VzN Mesta Kolárovo č. 1/2014 zo 103,52 € na 125,82 € na 1 žiaka ZŠ,
V Kolárove, dňa 18. februára 2014

Poslanecký pozmeňujúci návrh
žiadam prerokovať v nasledovných komisiách:
- komisia školstva, výchovy a vzdelávania,
- komisia finančná a majetku mesta,

Vyhodnotenie pripomienok
k návrhu
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Kolárovo č. 1 /2014
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Kolárovo a zriaďovateľom
CVČ na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území Mesta Kolárovo
Dátum vyvesenia návrhu VZN č. 1/2014: 17.1.2014, predpokladaný termín prejednávania
VZN : 26.02.2014

I. K návrhu VZN č. 1/2014 boli v zákonnej lehote 10 dní vznesená 2 pripomienky a to :
a) zo strany p. Árpáda Horvátha, primátora mesta, zo dňa 14.2.2014
Pripomienka sa týkala nasledovných bodov VZN 1/2014:
1) K §4 odsek 1): pôvodný text prílohy č. 1 vypustiť a nahradiť novým textom: viď.
prílohu č. 1 tohto materiálu.
2) K §4 odsek 2): pôvodný text prílohy č. 2 vypustiť a nahradiť novým textom: viď.
prílohu č. 2 tohto materiálu.
b) zo strany Bc. Istvána Lengyela, poslanca MsZ zo dňa 29.1.2014
Pripomienka sa týkala nasledovných bodov VZN 1/2014:
1) K §4 odsek 1) a 2): pôvodný text prílohy č. 1 a 2 vypustiť a nahradiť novým textom:
viď. prílohu č. 1 a č.2 tohto materiálu (tj. príloha je totožná s návrhom mestského
úradu VZN č. 1/2014)
2) K §7 doplniť odsek 4): VZN č. 1/2014 bolo schválené Mestským zastupiteľstvom
v Kolárove na dobu určitú do 30.06.2014 vrátane príloh č. 1 a 2.

Návrh MsÚ na zapracovanie pripomienok do VZN č. 1/2014 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území mesta Kolárovo a zriaďovateľom CVČ na záujmové
vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území Mesta Kolárovo
1) k §4 odsek 1): pôvodný text prílohy č. 1 návrhu VZN č. 1/2014 vypustiť a nahradiť
novým textom: viď. prílohu č. 1 tohto materiálu
2) k §4 odsek 2): pôvodný text prílohy č. 2 návrh VZN č. 1/2014 vypustiť a nahradiť
novým textom: viď. prílohu č. 2 tohto materiálu

II. Odôvodnenie
Pripomienku p. Árpáda Horvátha, primátora mesta odporúčam akceptovať v plnej miere,
tj. schváliť prílohy č. 1 a 2 podľa návrh primátora mesta zo dňa 14.2.2014. Dôvodom
návrhu je nevykrytie navýšenia 5%-ného navýšenia miezd v oblasti školstva
z podielových daní v hodnote približne 65000 eur (z toho 32500 eur je už zapracované
v normatívach).
Návrh p.Bc. Istvána Lengyela neodporúčam MsZ schváliť, nakoľko VZN o normatívach
je možné upraviť len v súvislosti so zmenami v predpoklade hodnoty podielových daní
a medzitým došlo k ukončeniu dohodovacieho konania s výsledkom zapracovaného
v návrhu príloh k VZN 1/2014 podľa primátora mesta.

V Kolárove, 14.2.2014

Ing.Margita Gőghová
navrhovateľ nariadenia

Príloha č. 1
Dotácia na rok 2014 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Kolárovo a zriaďovateľovi CVČ podľa §3 ods. 1c) tohto VZN

Kategória škôl a školských zariadení

Dotácia (normatíva) v
€

Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Kostolné
nám. 10, Kolárovo
individuálna forma
817,55
skupinová forma
501,08
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským
1263,79
– Óvoda, Brnenské námestie 16, Kolárovo
na 1 dieťa MŠ
Materská škola, Lesná 10, Kolárovo
1277,08
na 1 dieťa MŠ

Školský klub detí, V.Palkovicha 3, Kolárovo –
ako súčasť Základnej školy Františka Rákocziho II
s vyučovacím jazykom maďarským
II.Rákóczi Ferenc Alapiskola, V.Palkovicha 3,
Kolárovo
Školský klub detí, Školská 6, Kolárovo ako súčasť –
Základnej školy Mateja Korvína s vyučovacím
jazykom maďarským Corvin Mátyás Alapiskola,
Školská 6, Kolárovo
Školský klub detí, Rábska 14, Kolárovo ako súčasť
Základnej školy Jána Amosa Komenského,
Rábska 14, Kolárovo
Centrum voľného času - Szabadidőközpont,
Mostová 2, Kolárovo
Školská jedáleň, Školská 6, Kolárovo (ŠJ pre ZŠ)

103,52
na 1 žiaka ZŠ

130,29
na 1 žiaka ZŠ

145,32
na 1 žiaka ZŠ
341,45
na 1 dieťa v CVČ
121,12
na 1 žiaka ZŠ, ŠZŠ

Školská jedáleň, Rábska 14, Kolárovo (ŠJ pre ZŠ)
Školská jedáleň, Lesná 8, Kolárovo ( ŠJ pre MŠ)
Školská školská jedáleň,Brnenské nám.16,
Kolárovo ako súčasť Materskej školy s výchovným
jazykom maďarským – Óvoda,
Brnenské námestie 16, Kolárovo

163,22
na 1 žiaka ZŠ, ŠZŠ
330,48
na 1 dieťa MŠ
282,50
na 1 dieťa MŠ

Správa školských objektov podľa §4 ods. 3 tohto VZN

80,78
na počet deti MŠ a
žiakov ZŠ spolu

Príloha č. 2
Dotácia na rok 2013 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy
a materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi.
Dotácia
(normatíva)
v€

Kategória škôl a školských zariadení

Subjekty Cirkevnej spojenej školy Panny Márie, Brnenské námestie 15, Kolárovo:
1292,50

Cirkevná základná škola s materskou školou Panny Márie
s vyučovacím jazykom maďarským – Nagyboldogasszony Egyházi
Alapiskola és Óvoda, Brnenské námestie 15, Kolárovo - Gúta – časť
materská škola
Školský klub detí, Brnenské námestie 15, Kolárovo ako súčasť
Cirkevnej spojenej školy Panny Márie, Brnenské námestie 15,
Kolárovo

na 1 dieťa
MŠ
139,41

na 1 žiaka
ZŠ

Školská jedáleň, Brnenské námestie 15, Kolárovo ako súčasť
Cirkevnej spojenej školy Panny Márie, Brnenské námestie 15,
Kolárovo
pre dieťa v MŠ

342,75

pre žiaka povinnej šk.dochádzky

135,44

Zápisnica o pripomienkovom konaní
k návrhu
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Kolárovo č. 1 /2014
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Kolárovo
a zriaďovateľom CVČ na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území Mesta
Kolárovo
Dátum vyvesenia návrhu VZN č. 1/2014: 17.1.2014, predpokladaný termín prejednávania
VZN : 27.02.2014
A. Pripomienka zo dňa 29.1.2014
bola uplatnená v zákonnej 10 dňovej lehote ústne do zápisnice v pripomienkovom konaní
k návrhu VZN č. 1/2014 zo strany p. Bc. Istvána Lengyela, predsedu finančnej komisie a
poslanca MsZ nasledovne:
1) K §4 odsek 1) a 2): pôvodný text prílohy č. 1 a 2 vypustiť a nahradiť novým textom:
viď. prílohu č. 1 tohto materiálu.
2) K §7 doplniť odsek 4): VZN č. 1/2014 bolo schválené Mestským zastupiteľstvom
v Kolárove na dobu určitú do 30.06.2014 vrátane príloh č. 1 a 2.
B. odôvodnenie
Zverejnené prílohy č. 1 a 2 boli po ukončení dohodovacieho konania prepracované, nastavené
na súčasnú existujúcu štruktúru ŠaŠZ, vedením mesta schválené, a prepracované boli
predložené na rokovanie finančnej komisie. Platnosť príloh č. 1 a 2 odporúčam stanoviť do
30.6.2014 s tým, že do uvedeného termínu je potrebné vydať a schváliť zmenu, zameranú na
hodnotové údaje rozpočtu Š a ŠZ, ktoré vychádzajúc zo súčasnej existujúcej štruktúry
presahujú finančné možnosti mesta. V priebehu mesiaca február 2014 je potrebné upresniť
kapacity jednotlivých Š a ŠZ a do 30.6.2014 pozmeniť koncepciu školstva
s reštrukturalizačnými zmenami, smerujúcimi k maximálnemu priblíženiu hodnotových
údajov k stanoveným štátnym normatívam. Bez týchto zmien je ohrozený rozpočet mesta roka
2014 ako aj finančné krytie výdavkov Š a ŠZ v roku 2015 a ďalších rokoch.
C. Stanovisko navrhovateľa
Primátor mesta, Árpád Horváth, berie na vedomie horeuvedený pozmeňujúci návrh
s odôvodnením k návrhu VZN č. 1/2014 a jeho vyhodnotenie doručí MsZ na prejednanie.
V Kolárove, 29.1.2014

__________________________
Navrhovateľ pripomienky
Bc.István Lengyel

___________________
navrhovateľ nariadenia
Árpád Horváth

Zápisnica o pripomienkovom konaní
k návrhu
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Kolárovo č. 1 /2014
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Kolárovo
a zriaďovateľom CVČ na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území Mesta
Kolárovo
Dátum vyvesenia návrhu VZN č. 1/2014: 17.1.2014
A. Pripomienka zo dňa 14.1.2014
bola uplatnená v zákonnej 10 dňovej lehote ústne do zápisnice v pripomienkovom konaní
k návrhu VZN č. 1/2014 zo strany p. Árpáda Horvátha, primátora mesta nasledovne:
1) k §4 odsek 1): pôvodný text prílohy č. 1 vypustiť a nahradiť novým textom: viď.
prílohu č. 1 tohto materiálu.
2) k §4 odsek 2): pôvodný text prílohy č. 2 vypustiť a nahradiť novým textom: viď.
prílohu č. 2 tohto materiálu.
B. odôvodnenie – Árpád Horváth, primátor mesta
1) Po preštudovaní návrhu tohto VZN č. 1/2014 ako i schváleného rozpočtu škôl
a školských zariadení (ďalej len ŠaŠZ) na rok 2014 a čerpania rozpočtu na r. 2013
a na základe výsledkov dohodovacieho konania konštatujem nasledovné:
a) normatívy uvedené v prílohe návrhu VZN č. 1/2014 nevykryjú potreby ŠaŠZ
na rok 2014 bez zavedenia úsporného programu. Hlavným dôvodom
nedostatku peňazí je nárast miezd a odvodov v roku 2013 o 32476 eur (tj.5%
tarifnej mzdy) a v roku 2014 je ďalší 5%-ný nárast v podobnej sume, ktorý
nebude vykrytý z účelových dotácií zo štátneho rozpočtu.
b) Výsledkom dohodovacieho konania uskutočneného za účasti vedenia mesta
a riaditeľov ŠaŠZ v dňoch 21.1.2014 a 23.1.2014 je, že mesto má nájsť
financie vyše 46000 eur na vykrytie schodku ŠaŠZ v originálnej kompetencii
mesta.
2) Podľa môjho názoru riešením danej situácie je doplniť chýbajúce financie z oblastí:
12000 eur z rezervy v rámci rozpočtu mesta, 8000 eur zo znížením rozpočtu Gúta
Service, príspevková organizácia, 13744 eur z výsledkov doterajších hodnôt
dohodovacieho konania v rámci škôl a školských zariadení, a vyše 12700 eur
z odpadového hospodárstva.
3) To znamená, dohodovacím konaním uznanú sumu pre ŠaŠZ za oprávnenú (viď.
zápisnicu zo dňa 24.1.2014) treba znížiť o 13744 eur spôsobom hľadania vnútorných
rezerv. Zároveň treba prijať úsporné opatrenie v Gúta Service, rozpočtová organizácia
a tým usporiť pre školstvo 8000 eur, 12000 eur preradiť v prospech školstva
z vytvorenej rezervy v rámci rozpočtu mesta a 12700 eur preradiť v prospech školstva
z oblasti odpadového hospodárstva.

4) ŠaŠZ v originálnej kompetencii mesta zostavili svoje návrhy v rozpočte na r. 2014 na
už existujúci spôsob riadenia, ktorý funguje aj v terajšej dobe.
Prehľad požiadaviek ŠaŠZ :
V rámci normatívnej dotácie:
Žiadosť o účelovú dotáciu:
Žiadosť o navýšenie rozpočtu správy ŠaŠZ
Vlastný príjem celé je použité na prevádzku:
ŠaŠZ navrhnutý rozpočet na rok 2014:

1 009 778 eur,
4 331 eur,
2 091 eur,
47 800 eur,
1 064 000 eur,

Momentálne je stav vykrytia:
v rozpočte mesta je zapracované
z vlastných príjmov ŠaŠZ
spolu vykryté:
nevykrytá časť požiadavky ŠaŠZ:

970 200 eur,
47 800 eur,
1 018 000 eur,
46 000 eur,

Návrh vedenia mesta:
Zníženie návrhu rozpočtu ŠaŠZ:
Zníženie rozpočtu Gúta Service, prísp.org.
Zníženie rezerv v rámci rozpočtu mesta
Zníženie rozpočtu odpadového hospodárstva
Úsporné opatrenia spolu:

-13 744 eur,
- 8 000 eur,
- 12 000 eur,
- 12 256 eur,
- 46 000 eur

V rámci príjmovej časti rozpočtu je zapracovaných na potreby ŠaŠZ 970 200 eur,
ktorá suma zodpovedá 42% z reálnej očakávanej hodnoty podielových daní, tj.
2310000 eur.
Východiskové údaje podielových daní zverejnených MF SR k 16.12.2013 obsahujú
pripadajúcu časť pre ŠaŠZ v hodnote 1 021 663 eur, tj. 42% z predpokladu
podielových daní pre Kolárovo v hodnote 2383047 eur. Obdržanie tejto sumy podľa
vyjadrenia vedenia mesta je nereálne.
5) Hodnotu normatívov, podľa ktorých ŠaŠZ majú nabiehať na úsporný režim prikladám
do prílohy.
6) Výpočet zistenia normatívu na správu školských objektov podľa §4 ods. 3 tohto VZN
viď. prílohu č. 1 posledný riadok: počet detí v MŠ a žiakov v ZŠ: 1094 osôb.
V rozpočte je zapracované financie z úveru na rekonštrukciu ŠaŠZ:
- úver na MŠ:
31 000 €
- úver na ŠJ Rábska:
20 000 €
- úver na strechu ZŠ Rákócziho:
25 279 €
- nepredvídané výdavky:
12 091 €
spolu:
88 370 € deleno 1094=80,78 € na 1 žiaka
ZŠ a dieťa v MŠ.
Peňažný balík v hodnote 88 370 € má obsahovať financie na nákup dvoch
veľkokapacitných strojov:
do ŠJ Školská 6 : Elektrická panva (pôvodný typ stroja 1201), cena s DPH
v katalógu: 4440 eur, bez inštalácie,
do ŠJ Rábska:
Elektrický kotol 200 litrový, cena s DPH v katalógu: 5442 eur, bez
inštalácie.

Stroje sú určené na vyradenie, nakoľko elektrický technik neschválil ich prevádzku.
Potrebou nákupu týchto strojov som ústne informoval MsZ 2.12.2013 pri schvaľovaní
úpravy rozpočtu ŠaŠZ za rok 2013.
7) Odporúčam zníženie povinnej tvorby rezervy uvedenej v §4 ods. 4) z hodnoty 5% na
hodnotu 0%. Dôvod: viď. text v bode č. B1) tohto materiálu, tj. nedostatok peňazí.
8) Odporúčam mesačne poukázať 100% alikvôtnej časti normatívneho rozpočtu namiesto
95%. Dôvod: viď. text v bode č. B1) tohto materiálu, tj. nedostatok peňazí.
C. Návrh na riešenie
1) Zapracovať nové znenie prílohy č. 1 a 2 do VZN č. 1/2014,
návrhu.

podľa priloženého

D. Stanovisko navrhovateľa
1) Ing.Margita Gőghová, vedúca odd. školstva MsÚ berie na vedomie pozmeňujúci
návrh s odôvodnením k návrhu VZN č. 1/2014 a jeho vyhodnotenie doručí MsZ na
prejednanie.
V Kolárove, 14.2.2014

__________________________
Navrhovateľ pripomienky
Árpád Horváth

___________________
návrh nariadenia vypracovala
Ing.Margita Gőghová, ved.odd. šk.

Príloha č. 1
Dotácia na rok 2014 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Kolárovo a zriaďovateľovi CVČ podľa §3 ods. 1c) tohto VZN

Kategória škôl a školských zariadení

Dotácia (normatíva) v
€

Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Kostolné
nám. 10, Kolárovo
individuálna forma
817,55
skupinová forma
501,08
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským
1263,79
– Óvoda, Brnenské námestie 16, Kolárovo
na 1 dieťa MŠ
Materská škola, Lesná 10, Kolárovo
1277,08
na 1 dieťa MŠ

Školský klub detí, V.Palkovicha 3, Kolárovo –
ako súčasť Základnej školy Františka Rákocziho II
s vyučovacím jazykom maďarským
II.Rákóczi Ferenc Alapiskola, V.Palkovicha 3,
Kolárovo
Školský klub detí, Školská 6, Kolárovo ako súčasť –
Základnej školy Mateja Korvína s vyučovacím
jazykom maďarským Corvin Mátyás Alapiskola,
Školská 6, Kolárovo
Školský klub detí, Rábska 14, Kolárovo ako súčasť
Základnej školy Jána Amosa Komenského,
Rábska 14, Kolárovo
Centrum voľného času - Szabadidőközpont,
Mostová 2, Kolárovo
Školská jedáleň, Školská 6, Kolárovo (ŠJ pre ZŠ)

103,52
na 1 žiaka ZŠ

130,29
na 1 žiaka ZŠ

145,32
na 1 žiaka ZŠ
341,45
na 1 dieťa v CVČ
121,12
na 1 žiaka ZŠ, ŠZŠ

Školská jedáleň, Rábska 14, Kolárovo (ŠJ pre ZŠ)
Školská jedáleň, Lesná 8, Kolárovo ( ŠJ pre MŠ)
Školská školská jedáleň,Brnenské nám.16,
Kolárovo ako súčasť Materskej školy s výchovným
jazykom maďarským – Óvoda,
Brnenské námestie 16, Kolárovo

163,22
na 1 žiaka ZŠ, ŠZŠ
330,48
na 1 dieťa MŠ
282,50
na 1 dieťa MŠ

Správa školských objektov podľa §4 ods. 3 tohto VZN

80,78
na počet deti MŠ a
žiakov ZŠ spolu

Príloha č. 2
Dotácia na rok 2013 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy
a materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi.
Dotácia
(normatíva)
v€

Kategória škôl a školských zariadení

Subjekty Cirkevnej spojenej školy Panny Márie, Brnenské námestie 15, Kolárovo:
1292,50

Cirkevná základná škola s materskou školou Panny Márie
s vyučovacím jazykom maďarským – Nagyboldogasszony Egyházi
Alapiskola és Óvoda, Brnenské námestie 15, Kolárovo - Gúta – časť
materská škola
Školský klub detí, Brnenské námestie 15, Kolárovo ako súčasť
Cirkevnej spojenej školy Panny Márie, Brnenské námestie 15,
Kolárovo

na 1 dieťa
MŠ
139,41

na 1 žiaka
ZŠ

Školská jedáleň, Brnenské námestie 15, Kolárovo ako súčasť
Cirkevnej spojenej školy Panny Márie, Brnenské námestie 15,
Kolárovo
pre dieťa v MŠ

342,75

pre žiaka povinnej šk.dochádzky

135,44

