Zápis z pracovného zasadnutia komisie školstva a mládeže
Miesto konania : veľká zasadačka MsÚ KNM
Dátum konania: 25. 5. 2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny komisie školstva a mládeže
Poradu otvoril a viedol: Mgr., Ing. Ondrej Holienčík, predseda komisie školstva a mládeže.
Program porady :
1. Úvod
2. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
3. Návrh na 1. úpravu rozpočtu ZŠ Clementisova KNM, ZŠ Nábrežná KNM, ZŠ
Dolinský potok KNM,
4. Návrh VZN č.4 /2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2015o určení výšky
dotácie na prevádzkové náklady na žiaka a dieťa škôl a škol. zariadení
5. Záver
6. Uznesenie

K bodu 1
V úvode Mgr., Ing. Ondrej Holienčík , predseda komisie, privítal hostí: JUDr. Ľubomíra Ježa,
prednostu MsÚ KNM, Mgr. Veroniku Malíčkovú, zamestnankyňu oddelenia financií a správy
majetku MsÚ KNM,
Mgr. Kamilu Bendovú,
riaditeľku CVČ KNM a Andreu
Ochodničanovú , zamestnankyňu CVČ KNM , ako aj prítomných členov komisie.
K bodu 2
Mgr., Ing. Ondrej Holienčík, predseda komisie, uskutočnil kontrolu plnenia uznesenia
z minulého zasadnutia:
Úlohy z minulého zasadnutia sú v plnení. Dôvodom je termín konania predchádzajúceho
zasadnutia 13.5.2015.
K bodu 3 a 4
Mgr. Veronika Malíčková
Predniesla návrh 1. úprav rozpočtov ZŠ Clementisova KNM, ZŠ Nábrežná KNM, ZŠ
Dolinský potok KNM,
V prípade predmetných ZŠ ide o finančné prostriedky , ktoré poskytlo ministerstvo školstva
na nákup učebníc anglického jazyka pre žiakov 3.-5. roč. ZŠ.
Špecifiká 1. úpravy rozpočtu ZŠ Nábrežná KNM
Presun medzi položkami rozpočtu:
z prevádzkových nákladov na osobné náklady
a prepravné a nájom dopravných prostriedkov.
Dôvodom je nepokrytie skutočných nákladov na mzdy a odvody zamestnancov zo št.
rozpočtu ako aj úhrada výdavkov spojená s prepravou žiakov na exkurzie.

Do času jednania komisie bola doručená žiadosť ZŠ Clementisova KNM, ktorá bude
zapracovaná do 1. úpravy rozpočtu školy a týka sa vyplatenia odchodného pri prvom
skončení pracovného pomeru po nadobudnutí odchodu na dôchodok zamestnankyni Šj.
Diskusia k úpravám rozpočtov
Prítomní členovia komisie v diskusii podporili návrh I. úprav rozpočtov ZŠ.
Hlasovanie k predmetnému návrhu I. úprav rozpočtu :

6 prítomných členov komisie bolo za prijatie predložených návrhov.
Mgr. Veronika Malíčková
Ďalej informovala o návrhu VZN č.4 /2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2015o určení
výšky dotácie na prevádzkové náklady na žiaka a dieťa škôl a škol. zariadení
Návrh je spracovaný v 2 variantoch, v oboch sa mení iba výška dotácie na centrá voľného
času. Dôvodom je nedostatočná výška dotácie na osobné a prevádzkové náklady na žiaka
centra.
Variant A
Rovnaké navýšenie sumy pre žiaka štátneho ako aj cirkevného CVČ
Variant B
Suma pridelená na žiaka cirkevného CVČ predstavuje minimálne 88% zo sumy pridelenej
žiakovi štátneho CVČ.
1. Hlasovanie k predmetnému návrhu VZN- variant A, variant B :

3 prítomní členovia komisie boli za prijatie predloženého návrhu- variant A a 3 za prijatie
predloženého návrhu- variant B.
2. Opakované hlasovanie k predmetnému návrhu VZN- variant A, variant B : :

5 prítomných členov komisie bolo za prijatie predloženého návrhu- variant A a 1 za prijatie
predloženého návrhu- variant B.
Komisiou školstva a mládeže bol odporúčaný na rokovanie MsZ v KNM variant A.
K bodu 5
Mgr., Ing. Ondrej Holienčík
Poďakoval hosťom a prítomným členom komisie za aktívnu účasť.

Návrh uznesenia:
1. Komisia odporúča schváliť pri prejednávaní v MSZ predložené návrhy I. úpravy rozpočtov
ZŠ Clementisova KNM, ZŠ Nábrežná KNM, ZŠ Dolinský potok KNM,
2. Komisia odporúča schváliť pri prejednávaní v MSZ predložený návrh VZN č.4 /2015,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2015o určení výšky dotácie na prevádzkové náklady na
žiaka a dieťa škôl a škol. zariadení – variant A.

V KNM 26.5.2015

Mgr., Ing. Ondrej Holienčík
predseda komisie, školstva a mládeže

Zapísal: Mgr. Ladislav Vendrinský

