Dôvodová správa
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Myjava
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so
sídlom na území mesta Myjava na rok 2020
Návrh všeobecne záväzného nariadenia prekladáme v súlade s § 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 na
príslušný rok t.j. na rok 2020. Týmto návrhom určujeme objem finančných
prostriedkov na bežné výdavky na príslušný rok , s ktorým budú jednotlivé školy a
školské zariadenia spadajúce do originálnych kompetencii ( Materské školy,
Základná umelecká škola, Centrum voľného času, školské jedálne a školské kluby pri
základných školách ) hospodáriť a zároveň zosúlaďujeme schválený rozpočet so
skutočnou potrebou jednotlivých škôl a školských zariadení. Pri návrhu schváleného
rozpočtu sa vychádzalo z prognóz, odhadov a dostupných materiálov. Pri
predkladaní návrhu VZN bolo potrebné akceptovať a
zakomponovať všetky
schválené dokumenty, a to najmä však zmeny vyplývajúce z Nariadenia vlády SR
č. 388/2018 Z.z. a č. 338/2019 Z.z. , ktorým sa stanovujú zvýšené stupnice platových
taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorými došlo k valorizácií
platov v priemere o 10%
v porovnaní s rokom 2019 u pedagogických
i nepedagogických zamestnancov . Zároveň pri tvorbe VZN sme vychádzali
z dostupných zdrojov kapitoly Ministerstva financií SR – „Východiskové štatistické
údaje pre potreby rozdeľovania výnosu DPFO pre rok 2020“, kde došlo
k minimálnemu nárastu jednotkovej dotácie na dieťa resp. žiaka v rámci originálnych
kompetencií v porovnaní s rokom 2019 ( nárast o 1,507 € ), čo v praxi znamená
dofinancovanie školstva nad rámec výnosu dane určenej pre školstvo
a dofinancovanie časti výdavkov z vlastných zdrojov ( príjmov ) jednotlivých škôl,
nutnosti prehodnoteniu zmluvných vzťahov a hľadaní úsporných opatrení.

