Zápis z pracovného zasadnutia komisie školstva a mládeže
Miesto konania : zasadačka MsÚ, Námestie slobody 94/27 v KNM
Dátum konania: 4. 3. 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. Návrhy VZN Mesta KNM- VZN č.2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
8/2012 Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta KNM, VZN č. 3/2015 o určení
výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady na žiaka a dieťa škôl
a školských zariadení
4. Návrh rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na kalendárny rok 2015, 2016, 2017
a návrh programového rozpočtu Mesta KNM na roky 2015 – 2017
a Návrhy rozpočtov MSKŠ a UM KNM
5. Diskusia
6. Rôzne
7. Záver
K bodu 1
V úvode Mgr., Ing. Ondrej Holienčík , predseda komisie, privítal hostí: JUDr. Ľubomíra Ježa,
prednostu MsÚ v KNM, p. Katarínu Novotnú, vedúcu oddelenia financií a správy majetku
MsÚ v KNM, ako aj prítomných členov komisie.

K bodu 2
Mgr., Ing. Ondrej Holienčík , predseda komisie, uskutočnil kontrolu plnenia Uznesenia
z minulého zasadnutia:
1. Informovať mestské zastupiteľstvo o zasadnutí školskej komisie.
2. Pri prejednávaní v MsZ podporiť prijatie Návrhu VZN č.9/2014 o školských obvodoch
Mesta KNM.
Úlohy 1,2 boli splnené na jednaní MsZ 15.12.2014.
K bodu 3
JUDr. Ľubomír Ježo, prednosta MsÚ v KNM
Predstavil VZN č.2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2012 - Poskytovanie dotácií z rozpočtu
Mesta KNM predkladané do MsZ:

V zmysle čl. 7 platného VZN mesta Kysucké Nové Mesto č. 8/2012 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto žiadosti o poskytnutie dotácie prerokuje mestská rada.

Vzhľadom k tomu, že v tomto volebnom období mestská rada nebola zriadená, zmena spočíva
v tom, že tieto návrhy o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta KNM prerokuje komisia
zložená z predsedov jednotlivých komisií MsZ (dotačná komisia).
V článku 9 (zúčtovanie poskytnutých dotácií)návrh počíta so zmenou termínu, dokedy musí
žiadateľ poskytnutej dotácie vykonať jej vyúčtovanie z pôvodných 50 dní na 20 dní od
uskutočnenia realizácie projektu najneskôr do 15. 11. príslušného roka -v platnom znení bol
tento termín určený do 15. 12. príslušného roka.
V prípade vrátenia finančných prostriedkov musíme kontaktovať organizácie, aby boli
finančné prostriedky vrátené do 31. 12. kalendárneho roka.
Zmena je aj v tabuľkovej prílohe č. 2 (rozpočet projektu), kde je k stĺpcu žiadané finančné
prostriedky doplnený nový stĺpec “ schválené finančné prostriedky „ , nakoľko vždy je MsZ
schvaľovaná nižšia finančná dotácia ako žiada žiadateľ.
Diskusia k VZN
Bolo navrhnuté, aby neminuté finančné prostriedky sa vrátili poskytovateľovi dotácie.
Predkladateľ odpovedal, že túto situáciu riešia VZN, ktorého dodatok je súčasťou.

Hlasovanie k predmetnému VZN :
7 členov bolo za prijatie
Stanovisko komisie školstva a mládeže:
Komisia školstva a mládeže odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť predmetné VZN .
Katarína Novotná, vedúca oddelenia financií a správy majetku MsÚ v KNM
Predstavila: VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady na
žiaka a dieťa škôl a školských zariadení
Toto VZN vychádza zo súčasne platnej legislatívy. V originálnych kompetenciách zohľadňuje
východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2015, ktoré zverejnilo
Ministerstvo financií SR. VZN je predložené tak, že do budúcnosti sa bude meniť iba príloha
podľa skutočnosti poskytovania fin. prostriedkov štátom.
Diskusia k VZN: najväčším problémom je určenie výšky príspevku na dieťa CVČ . Dôvodom
je existencia dvoch CVČ na území mesta, príspevku štátu na deti od 5 do 15 rokov s trvalým
pobytom v KNM, ako aj podávanie čestných prehlásení o návšteve jedného CVČ, pri ktorých
sa vyskytla duplicita.
S týmto VZN úzko súvisí rozpočet pre CVČ KNM.
Hlasovanie k predmetnému VZN :
7 členov bolo za prijatie
Stanovisko komisie školstva a mládeže:
Komisia školstva a mládeže odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť predmetné VZN
K bodu 4
Katarína Novotná, vedúca oddelenia financií a správy majetku MsÚ v KNM
Reaguje na nový zákon, zohľadňuje zmeny vo funkčnej klasifikácii, vzhľadom k uvedenému
sa zvýšila obtiažnosť jeho tvorby. Údaje sú spracované prehľadne v tabuľkách.
Programový rozpočet je hovorovým jazykom pretlmočený rozpočet , prehľadne spracovaný
s doložením ukazovateľov a ich plnenia.

Diskusia k rozpočtom:
Sústredila sa k rozpočtu CVČ KNM. Zo strany zariadenia je potrebné predložiť písomnú
žiadosť o navýšenie rozpočtu na rok 2015, pričom je potrebné situáciu analyzovať
a zdôvodniť. Následne sa situácia môže riešiť pri 1. úprave rozpočtu na rok 2015.
Hlasovanie k rozpočtu Mesta, k rozpočtom MSKŠ KNM , k rozpočtu UM KNM, ku
programovému rozpočtu :
7 členov bolo za prijatie
Stanovisko komisie školstva a mládeže:
Komisia školstva a mládeže odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť predmetné
rozpočty. Komisia odporúča predložiť riaditeľke CVČ písomnú žiadosť o navýšenie rozpočtu
na rok 2015.
K bodom 5,6
Mgr. Ladislav Vendrinský informoval o zápise detí do 1. ročníkov ZŠ.
Zápis do 1.ročníkov sa uskutočnil v ZŠ Clementisova ulica č.616/1, KNM v ZŠ Dolinský
potok č.1114/28 , KNM a v ZŠ Nábrežná ulica č.845/17 KNM 15.1.-16.1.2015. Prebiehal za
vhodne pripravených podmienok zo strany zapisujúcich škôl. Zápisu predchádzal metodický
seminár k zápisu do 1. ročníkov, ktorý sa uskutočnil 12.1.2015 za účasti riadiacich
zamestnancov ZŠ , riaditeliek materských škôl a riaditeľky CPPPaP Kysucké Nové Mesto.
Celkovo bolo zapísaných 163 žiakov, podľa odporúčaní odborných a poradenských zariadení
je možných 12 odkladov plnenia povinnej školskej dochádzky u detí, ktoré nedosiahli školskú
zrelosť. 30 žiakov je z iných obcí.

Názov základnej školy

ZŠ Nábrežná 845/17 KNM
ZŠ Clementisova 616/1 KNM
ZŠ Dol. potok 1114/28 KNM
Spolu
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Aktivity OŠ:
10.12.2014 - 3. Prezentácia stredných škôl Mesta KNM
12.12. 2014 - Met. usmernenie pre vedúce Šj ku legislatíve ŠJ a k ich školskému výkazu
17.12.2014 - Prac. porada riad . škôl a školských zariadení
4.2.2015 - Prac. porada riaditeliek MŠ k zápisu detí do MŠ
23.2.2015 - Prac. porada riad . škôl a školských zariadení
26.2.2015 - Odb. seminár Elektronické trhovisko v prostredí elektronického kontraktačného
systému.

Spojené
triedy

0
0
0
0

Metodické podujatia pre začínajúcich ped. a odb. zam. :
8.1.2015 - Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu ZŠ a ZUŠ
4.2.2015 - Metodické usmernenie k zápisu detí do MŠ.
Jozef Jakubík
Dotazoval sa na obsadenie delegovaných členov zriaďovateľom do rád škôl a školských
zariadení.
Mgr. Ladislav Vendrinský
Predmetné delegovanie bude súčasťou rokovania najbližšieho zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste.
K bodu 7
Mgr., Ing. Ondrej Holienčík
Poďakoval prítomným členom komisie za aktívnu účasť.
Návrh uznesenia:
1. Informovať mestské zastupiteľstvo o zasadnutí školskej komisie.
2. Pri prejednávaní v MsZ podporiť prijatie návrhov:
VZN č.2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2012- Poskytovanie dotácií z rozpočtu
Mesta KNM
VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady na žiaka a dieťa
škôl a školských zariadení
3. Komisia odporúča schváliť pri prejednávaní v mestskom zastupiteľstve:
- návrhu rozpočtu MsÚ , príspevkových a rozpočtových organizácií na kalendárne
roky 2015, 2016, 2017
- návrh programového rozpočtu na roky 2015- 2017
4. Odporúča predložiť riaditeľke CVČ písomnú žiadosť o navýšenie rozpočtu na rok
2015 so zdôvodnením.

V KNM 6.3.2015

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

Zapísal: Mgr. Ladislav Vendrinský

