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Zápisnica č. 2 – 2017  
 zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru a SPOZ pri MsZ Senica 

zo dňa  30.01.2017 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

 

Program:   

1. otvorenie     

2. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č.49/2013  

3. rôzne 

 

1. Otvorenie – predseda komisie Mgr. Peter Pastucha privítal na zasadnutí komisie 

všetkých prítomných členov komisie  a oboznámil ich  s programom zasadnutia 

komisie. 

 

2. Členovia komisie sa zaoberali predloženým návrhom Dodatku č. 2 k všeobecne 

záväznému nariadeniu mesta Senica č.49/2013 o určení výšky finančných 

prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení 

v pôsobnosti mesta Senica.  

Dodatkom č. 2  k VZN č. 49/2013 sa mení článok 1 ods. 3) VZN   a to objem 

finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na jedno dieťa/ žiaka na rok podľa 

kategórie materských škôl, ZUŠ  , ŠKD, ŠJ a CVČ . Zvýšený  objem finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku , ktorú poskytuje zriaďovateľ  pre jednotlivé školy 

a školské zariadenia v pôsobnosti mesta Senica súvisí s účinnosťou zákona č. 

217/2016 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj s Nariadením 

vlády R  č . 366/2016 Z. z.  ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.  Súčasne s účinnosťou  

Nariadenia vlády SR č. 370/2016 Z. z. , ktorým sa mení Nariadenie vlády SR č. 

668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení 

neskorších predpisov sa hodnota koeficientov pre žiaka ZUŠ mení, prišlo k  zmene  

pri výpočte objemu finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na jedného žiaka 

od 01.01.2017  

- v individuálnej forme vzdelávania mení z pôvodného koeficientu „11,4 „ na nový vo 

výške „ 14,7 „ – zvýšenie o hodnotu 3,3,   

- v skupinovej forme vzdelávania mení z pôvodného koeficientu „7,0 „ na nový vo 

výške „ 4,8 „ – zníženie o hodnotu 2,2,  

        

Návrh VZN upravuje konkrétnu výšku normatívu na mzdy a prevádzkové 

náklady na jednotlivé školy a školské zariadenia v pôsobnosti mesta Senica . 

Východiskom je predovšetkým objem výšky finančných prostriedkov pre obce na 

žiaka z výnosu dane z príjmov FO podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom 

určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdelení dane 

z príjmov územnej samospráve. 

Predložený Dodatok č. 2 k VZN č. 49/2013 komisia schvaľuje a odporúča 

predložiť na schválenie MsZ.  
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Predseda komisie poďakoval členom a hosťom za účasť a zasadnutie komisie 

ukončil.  

 

Uznesenie č. 1/2017 zo dňa 30.01.2017 

 Komisia pre vzdelávanie, kultúru a zbor pre občianske záležitosti  na svojom 

zasadnutí dňa 30.01.2017 schvaľuje Dodatok č. 2 k VZN č. 49/2013 o určení výšky 

finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa/ žiaka škôl a školských zariadení 

v pôsobnosti mesta Senica a odporúča predložiť na schválenie ma MsZ.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Príloha : prezenčná listina  
Zapísala: Ing. Výletová 

 


