Mesto SABINOV
KOMISIA PRE VZDELÁVANIE, MLÁDEŽ A
ŠPORT
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA
Zápisnica zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, mládež a šport zo dňa
dňa 20. júna 2022 (pondelok) o 14.30 h
Miesto:
Miestnosť:
Prítomní:
Ďalej prítomní:
Program:

Mestský úrad Sabinov
Zasadačka mestského zastupiteľstva
podľa prezenčnej listiny
podľa prezenčnej listiny
podľa pozvánky

k bodu č. 1. Otvorenie
Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie, Ing. Peter Vargovčík. Zároveň predstavil program
zasadnutia. Skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná.
a. uznesenie:
Komisia schválila program zasadnutia.
b. hlasovanie:
za:
6
proti:
0
zdržal sa: 0
k bodu č. 2 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 7/2022, ktorým sa mení
všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 13/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta
Sabinov na rok 2022
a. diskusia a uznesenie:
Podľa § 6 ods. 12 zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov je obec povinná určiť výšku dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka
školského zariadenia všeobecne záväzným nariadením.
V predkladanej zmene VZN sa upravuje dotácia pre školy a školské zariadenia tak, že zahŕňa 2. zmenu rozpočtu
mesta, v ktorej sú zahrnuté úpravy, týkajúce sa úsporných opatrení v oblasti miezd a prevádzky z dôvodu čerpania
PN, zároverň sú v druhej zmene zohľadnené navýšené výdavky na plyn. Tieto výdavky budú uhrádzané z príjmov
mesta / nie z dotácií/.
Tým, že sa upravuje výška dotácií pre štátne školské zariadenia, neupravuje sa výška dotácie pre neštátne školy
a školské zariadenia, pretože tie majú uzatvorené zmluvy v zmysle § 9aa zákona č. 596/2003 od 1.1.2022 do
31.12.2022.
ŠKOLA / školské zariadenie
ZUŠ žiak 5 – 25 r.
žiak od 25 r.

Schválená dotácia
na žiaka v €

Navrhovaná dotácia
po 2. zmene

1270,63

1190,19

0

0
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MŠ 17. novembra

2301,90

2519,13

MŠ Švermova

2486,17

2775,58

MŠ 9. mája

2672,84

2869,37

MŠ Jarková

2936,42

2950,27

MŠ Severná

1846,60

1786,33

CVČ, Komenského 41

200,22

214,99

ŠJ MŠ 17. novembra

498,33

521,04

ŠJ MŠ Švermova

530,30

552,93

ŠJ MŠ 9. mája

632,01

661,45

ŠJ MŠ Jarková

1051,16

1092,29

ŠJ MŠ Severná

162,63

195,20

ŠJ ZŠ 17. novembra

143,71

145,64

ŠJ ZŠ Komenského

174,68

176,92

ŠKD - ZŠ 17. novembra

626,04

639,96

ŠKD - ZŠ Komenského

700,39

736,11

Komisia vzala na vedomie Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Sabinov č. 7/2022, ktorým sa
mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 13/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta Sabinov na
rok 2022 a odporúča ho MsZ schváliť.
b. hlasovanie:
za:
6
proti:
0
zdržal sa: 0

k bodu č. 3

Záver

Predseda komisie, Ing. Peter Vargovčík, všetkým poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil.
V Sabinove, dňa: 20.6.2022
Spracovala:
PaedDr. Iveta Šulíková, tajomníčka komisie

...............................................

Ing. Peter Vargovčík, predseda komisie

...............................................
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