Vyhodnotenie pripomienok
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. .../2021, ktorým sa mení VZN KSK
č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým
školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov
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Druh pripomienky

Kto ju
podáva

Akceptovateľná
dôvod

Mal by sa za § 8 vložiť § 8a „Dotácia na
školskú jedáleň v čase pandémie
COVID-19“.

Košická arcidiecéza
Hlavná 28
041 83 Košice

Za § 5 sa vkladá § 5a „Poskytnutie
finančných prostriedkov a ich výška v čase
pandémie COVID-19“, ktorý znie:
Poskytnutie finančných prostriedkov a ich
výška v čase pandémie COVID – 19.

Pripomienkujúci navrhuje, aby sa za
počet vydaných hlavných a doplnkových
jedál v zariadenia školského stravovania
v roku 2021 považoval celkový počet
vydaných jedál za rok 2019. Dotácia na
školskú jedáleň na rok 2021 by sa určila
nasledovne:
celkový počet vydaných jedál v roku
2019 x 1,685 € normatív za hlavné jedlo
a celkový počet vydaných jedál v roku
2019 x 0,342 € normatív za doplnkové
jedlo.
Na vyúčtovanie dotácií za vydané jedlo,
ktoré boli podané do doby účinnosti
tohto VZN, sa neprihliada.

Doplnené 3 odseky:
(1) Žiadateľovi podľa § 3 ods. 1 písm. c)
tohto VZN poskytne KSK finančné
prostriedky na kalendárny rok 2021 v
celkovej výške, ktorá je vypočítaná ako
súčin počtu vydaných hlavných jedál a
vydaných
doplnkových
jedál
v
zariadeniach školského stravovania za rok
2019 a výšky dotácie uvedenej v § 2 tohto
VZN.
(2) V prípade žiadateľa podľa § 3 ods. 1
písm. c) tohto VZN, ktorý podal žiadosť o
poskytnutie finančných prostriedkov v
súlade s § 4 tohto VZN v roku 2019
prvýkrát,
KSK
poskytne
finančné
prostriedky na kalendárny rok 2021 v
celkovej výške, ktorá je vypočítaná ako
súčin počtu vydaných hlavných jedál a
vydaných
doplnkových
jedál
v
zariadeniach školského stravovania za rok
2021 a výšky dotácie uvedenej v § 2 tohto
VZN.
(3) V prípade žiadateľa podľa § 3 ods. 1
písm. c) tohto VZN, ktorý v roku 2019
vydal nižší počet vydaných hlavných a

Neakceptovateľná
dôvod

Lehota
podania
a forma
pripomienky
02.12.2021
Pripomienka
zaslaná
e-mailom na
adresu
miroslava.senko
va@vucke.sk
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vydaných doplnkových jedál ako v roku
2021, KSK poskytne finančné prostriedky
na kalendárny rok 2021 v celkovej výške,
ktorá je vypočítaná ako súčin počtu
vydaných hlavných jedál a vydaných
doplnkových
jedál
v
zariadeniach
školského stravovania za rok 2021 a výšky
dotácie uvedenej v § 2 tohto VZN.“
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VZN KSK č. 13/2020 pre rok 2021
uvádza normatív na jedno dieťa v centre
voľného času vo výške 79 €, čo
nepokrýva zďaleka všetky náklady na
financovanie tohto zariadenia, čo je
preukázateľné
prostredníctvom
vyúčtovania, preto navrhujeme ponechať
aspoň takýto normatív ako bol v roku
2021 a neznižovať ho. Vzhľadom k
tomu, že v roku 2022 je predpokladaný
nárast energií a ostatnej prevádzky, a tiež
pri zachovaní doterajších nákladov na
mzdy a odvody do poistných fondov
predstavuje ohrozenie existencie týchto
zariadení.

Košická arcidiecéza
Hlavná 28
041 83 Košice

Dotácia na mzdy a prevádzku centier
voľného času na rok 2022 poklesla o
6 % v porovnaní s výškou dotácie za
rok 2021 z dôvodu nárastu počtu detí
v centrách voľného času v
zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.
Konkrétne, z pôvodných 79 € v roku
2021 na 74 € v roku 2022.
Výška dotácie na rok 2022 na žiaka
cirkevnej ZUŠ, žiaka súkromnej
ZUŠ, poslucháča cirkevnej JŠ,
poslucháča súkromnej JŠ, dieťa
cirkevného ŠZ a dieťa súkromného
ŠZ je 100 % sumy určenej na mzdy a
prevádzku na žiaka, poslucháča školy
a dieťa školského zariadenia v
zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

Dotácia na mzdy a prevádzku na
kalendárny rok 2022 pre centrá voľného
času, aby bola vo výške 79 €, namiesto
navrhovaných 74 €.

Dotácia na mzdy a prevádzku na
kalendárny rok 2022 pre centrá
voľného
času
v zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK je 74 €.
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02.12.2021
Pripomienka
zaslaná
e-mailom na
adresu
miroslava.senko
va@vucke.sk
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Dané všeobecne záväzné nariadenie, aby
nadobudlo účinnosť dňom 1. januára
2022, s výnimkou navrhovaného § 8a,
ktorý nadobúda platnosť a účinnosť
dňom jeho vyhlásenia, t.j. dňa
13.12.2021 a to z dôvodu naliehavého
verejného záujmu, ktorý spočíva v
eliminovaní časovej tiesne pri realizácií
povinnosti vyplývajúci zo všeobecného
záväzného nariadenia v roku 2021.

Košická arcidiecéza
Hlavná 28
041 83 Košice

V Návrhu VZN v čl. II je doplnené:
1. Toto VZN nadobúda platnosť dňom jeho
vyhlásenia, a to vyvesením na úradnej
tabuli KSK.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom
1. januára 2022, okrem prvého bodu v Čl. I,
ktorý nadobúda účinnosť dňom jeho
vyhlásenia, a to vyvesením na úradnej
tabuli KSK z dôvodu naliehavého
verejného záujmu.

02.12.2021
Pripomienka
zaslaná
e-mailom na
adresu
miroslava.senko
va@vucke.sk
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Školská komisia zasadala dňa 09.12.2021 k vyhodnoteniu pripomienok. Komisia odporúča zastupiteľstvu pripomienky prerokovať a schváliť všeobecne záväzné nariadenie
s pripomienkou č. 1. a č. 3.
Košice, 09.12.2021
JUDr. Boris Bilčak, riaditeľ Úradu KSK:
Ing. Slavomír Kožár, MBA, vedúci odboru školstva Ú KSK:
Spracoval za odbor školstva Ú KSK: Ing. Miroslava Seňková
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