MESTO PREŠOV, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 01 Prešov

Návrh
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA PREŠOV č.
.../2020,ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie mesta
Prešov č. 2/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení na území mesta Prešov
zverejnený na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Deň vyvesenia: 3.11.2020

Koniec lehoty, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku
k návrhu
nariadenia
v písomnej
forme,
elektronicky
na
adresu
jana.dzuricova@presov.sk, igor.hodzia@presov.sk alebo ústne do zápisnice na
Mestskom úrade v Prešove u predkladateľa návrhu nariadenia: 13.11.2020

Predkladateľ návrhu nariadenia: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry
a cestovného ruchu

Deň zvesenia :30.11.2020
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Mesto Prešov podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení
neskorších predpisov v spojení § 6 ods. 12 písm. c) 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, zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia
vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení
neskorších predpisov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Prešov č. 2/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení na území mesta Prešov
I.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 2/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
škôl a školských zariadení na území mesta Prešov sa mení a dopĺňa takto:
1. Článok 3 sa nahrádza novým znením, ktoré znie:
Článok 3
Výška poskytovanej dotácie
Mesto Prešov určuje nasledovnú ročnú výšku dotácie na mzdy a prevádzku na jedno dieťa, na
jedného žiaka, na jedného poslucháča (t.j. na jeden výkonový ukazovateľ):

Kategória školy, školského zariadenia

Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej
forme vzdelávania
Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme
vzdelávania
Žiak základnej umeleckej školy s jednoodborovým
výtvarným zameraním v skupinovej forme
vzdelávania
Dieťa materskej školy
Dieťa materskej školy pre deti so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami
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Výška dotácie na
dieťa/žiaka
v školách
a školských
zariadeniach
v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta
Prešov
v€

Výška dotácie na
dieťa/žiaka
v cirkevných
školách
a školských
zariadeniach
zriadených
na
území
mesta
Prešov
v€

Výška dotácie
na dieťa/žiaka
v súkromných
školách
a školských
zariadeniach
zriadených na
území
mesta
Prešov
v €

1 324,00

1 324,-

1 324,-

432,00

432,00

432,00

500,00

0

0

2 459,00
0

2 459,00
5 528,00

2 459,00
5 528,00
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Dieťa materskej školy pri zdravotníckom zariadení
Na činnosť školského klubu detí podľa počtu
prijatých detí do školského klubu detí
Dieťa v školskom klube detí pri základnej škole pre
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami vrátane internátnych škôl
Dieťa v školskom klube detí pri zdravotníckom
zariadení
Potenciálny stravník – žiak základnej školy,
základnej školy pre žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími
potrebami,
gymnázia,
konzervatória
Potenciálny stravník – žiak základnej školy
internátnej, základnej školy internátnej pre žiakov
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
internátneho gymnázia, internátneho konzervatória
Poslucháč jazykovej školy
Na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času
pri počte aktívnych záujmových útvarov 50 a viac –
so všestranným zameraním

0
490,00

3 315,00
490,00

3 315,00
490,00

0

1 070,00

1 070,00

0

640,00

640,00

162,00

162,00

162,00

0

292,00

292,00

0

41,00

41,00

300,00

0

0

Na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času
Dieťa
v centre
špeciálno-pedagogického
poradenstva
Na správu školských objektov podľa počtu detí
materskej školy a základnej školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce
Dieťa zo školského internátu základnej školy,
strednej školy, gymnázia vo veku do 15 rokov

99,00
0

99,00
70,00

99,00
70,00

200,00

0

0

0

1 021,00

1 021,00

I.
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyhlasenia.

V Prešove dňa .................................
Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta
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