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Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov 

na rok 2016 pre MŠ a ŠKD 

 

 

Predkladá: Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo 

 

 

schvaľuje: 

 

Pridelenie finančných prostriedkov na rok 

2016 pre ZŠ s MŠ Podolínec vo výške 

2 817,75 €. Finančné prostriedky sú účelovo 

určené na 6% zvýšenie tarifných platov 

a s nimi súvisiacich príplatkov, ktoré sú 

určené percentom z tarifného platu 

a odvodov do poistných fondov pre  

pedagogických zamestnancov v materskej 

škole a školskom klube detí od 01.09.2016. 

 

 

 

Andrea Toporecová, účtovníčka 

 

Spracoval: 

 

 

Andrea Toporecová, účtovníčka 

 

Materiál obsahuje: 

Dôvodovú správu 

 

Prílohy: 

Vyjadrenie komisie finančnej a na zmiernenie 

tvrdosti VZN o nakladaní s komunálnym 

odpadom 

 

Prizvaný: 

meno prizvaného 

 

 

Dôvodová správa 
 

Dňa 11.10.2016 bola doručená mestu žiadosť ZŠ s MŠ Podolínec o pridelenie finančných 

prostriedkov na obdobie od septembra do decembra 2016 na 6% zvýšenie tarifných platov 

a s nimi súvisiacich príplatkov, ktoré sú určené percentom z tarifného platu a odvodov do 

poistných fondov pre pedagogických zamestnancov v materskej škole a školskom klube detí od 

01.09.2016. 

Od 01.09.2016 bol novelizovaný zákon NR SR č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

t.j. pedagogickým zamestnancom sa zvýšili tarifné platy a s nimi súvisiace príplatky, ktoré sú 

určené percentom o 6%.  

V základnej škole ministerstvo školstva prostredníctvom Okresného úradu v Prešove, odboru 

školstva a na základe žiadosti mesta poskytol finančné prostriedky na zvýšenie platov 

pedagogických zamestnancov a následne aj odvodov do poistných fondov formou dohodovacieho 

konania. V školských zariadeniach a v materskej škole takáto možnosť nie je.  

V materskej škole boli požadované finančné prostriedky len na tarifné platy a s nimi spojené 

odvody do poistných fondov vo výške 2 331,93 € ( 1728 € mzdy + 603,93 € odvody), v školskom 

klube detí na tarifné platy a kreditový príplatok určený percentom a odvody do poistných fondov 

vo výške 485,82 € (360 € mzdy + 125,82 € odvody).  

Stanovisko komisie: Komisia súhlasila so žiadosťou a navrhuje, aby sa rozpočet mesta originálnych 

kompetencií navýšil o 6% rozpočtovým opatrením, úpravou VZN, z dôvodu novelizovaného zákona. 

 


