ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia komisie dopravy a komunálnych služieb, ktoré sa konalo
dňa 13.11.2012
Dňa 13.11.2012 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Ţiline mimoriadne zasadnutie komisie
dopravy a komunálnych sluţieb. Zasadnutie otvoril a viedol Ing. Stanislav Ţilinčík, predseda
komisie. Na zasadnutí bolo prítomných 6 členov komisie, 2 členovia komisie boli
ospravedlnení. Komisia bola uznášania schopná. Okrem toho sa zasadnutia zúčastnili PhDr.
Mgr. Slavomíra Brezovská (prvá zástupkyňa primátora), Mgr. Anton Trnovec (prednosta
MsÚ), PaedDr. Adriana Jurišová (vedúca odboru školstva a mládeţe), Ing. Karol Krutek
(vedúci odboru ekonomického). Prezenčná listina zo zasadnutia tvorí prílohu č. 1 Zápisnice
zo zasadnutia komisie dopravy a komunálnych sluţieb (ďalej len „zápisnica“).
Program rokovania:
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Prerokovanie materiálu s názvom „ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU ŠKÔL A
ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA
ŢILINA A NÁVRHY RIEŠENÍ“
3. Záver
K bodu 1
Predseda komisie Ing. Stanislav Ţilinčík privítal členov komisie a ostatných zúčastnených
a následne dal hlasovať o navrhnutom programe zasadnutia. Program zasadnutia komisie bol
jednomyseľne schválený.
Výsledok hlasovania:

Za:

6 hlasov

Proti: nikto

Zdrţal sa: nikto

K bodu 2
V tomto bode sa členovia komisie zaoberali materiálom s názvom „ANALÝZA
SÚČASNÉHO STAVU ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ V ZRIAĎOVATEĽSKEJ
PÔSOBNOSTI MESTA ŢILINA A NÁVRHY RIEŠENÍ“, ktorý bude predloţený na
najbliţšom zasadnutí mestskej rady.
S týmto materiálom prítomných oboznámila PaedDr. Adriana Jurišová (vedúca odboru
školstva a mládeţe). Z materiálu vyplynulo, ţe ekonomická situácie škôl je zlá a reálne hrozí,
ţe v roku 2013 nebude dostatok financií ani na vyplatenie miezd zamestnancom škôl.
Následne bola otvorená diskusia o tomto materiály, kde boli členovia komisia vyzvaní, aby
predloţili prípadné návrhy, ktoré by pomohli súčasný stav zlepšiť.
V diskusii vystúpil pán poslanec Pieš, ktorý sa obrátil na Ing. Kruteka (vedúci odboru
ekonomického) s otázkou, či sa bude v roku 2013 navyšovať rozpočet na školstvo. Ing.
Krutek uviedol, ţe rozpočet sa navyšovať nebude. Uviedol, ţe pri zvýšení výberu podielových
daní sa zvýši aj objem financií na školstvo, nakoľko sa jedná o percentuálny podiel z týchto
daní, avšak ani to nie je podľa jeho slov dostatočné. Pán poslanec Pieš uviedol, ţe v tom
prípade vidí ako jedno z riešení zníţenie počtu zamestnancov v dôchodkovom veku a ich
nahradenia mladými učiteľmi, čo by zníţilo mzdové náklady. Ďalšiu moţnosť úspor vidí
v optimalizácii údrţby škôl.
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V diskusii ďalej vystúpil pán poslanec Púček, ktorý uviedol, ţe on v tomto momente nemôţe
navrhnúť nejaké konkrétne návrhy, nakoľko v oblasti školstva sa necíti byť odborníkom a ako
poslanec nemal dostatok času aby o stave školy vo svojom volebnom obvode diskutoval
s riaditeľom školy alebo rodičmi ţiakov. K tomuto názoru sa pridali aj niektorí ďalší poslanci.
Nakoniec sa všetci prítomní členovia komisie zhodli na tom, ţe racionalizácia siete škôl
a školských zariadení je nevyhnutná, pričom je potrebné v krátkom čase stanoviť objektívne
kritéria pre porovnanie škôl a na základe nich prijať konkrétne racionalizačné opatrenia.
Členovia komisie zobrali predloţený materiál na vedomie a predseda komisie dal hlasovať
o uznesení, ktorým komisia vyjadruje súhlas s racionalizáciou siete škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Ţilina a odporúča mestskej rade zobrať materiál na
vedomie. Uznesenie bolo jednomyseľne prijaté s nasledovným výsledkom:
Výsledok hlasovania:

Za:

6 hlasov

Proti: nikto

Zdrţal sa: nikto

K bodu 3
Predseda komisie dopravy a komunálnych sluţieb ukončil zasadnutie a poďakoval prítomným
za účasť.
V Ţiline dňa 14.11.2012

Ing. Stanislav Ţilinčík
predseda komisie dopravy a komunálnych sluţieb

Zapísal:
Ing. Peter Chvastek, sekretár komisie dopravy a komunálnych sluţieb
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