ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie
školstva a mládeže pri MZ v Žiline, ktoré sa konalo dňa 29. 04. 2014
Dňa 29.04.2014 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline zasadnutie Komisie školstva
a mládeže (ďalej len KŠaM) pri Mestskom zastupiteľstve (ďalej len MZ) v Žiline.
Na zasadnutí boli prítomní: 4 členovia.
Neprítomní: MUDr. Juraj Popluhár, PhD. MBA,
MUDr. Jozef Hudcovský
Ospravedlnení: PhDr. Mgr. Slavomíra Brezovská
Ing. Darina Čierniková
Mgr. Daniela Štefanatná.
Na zasadnutie bola prizvaná: Mgr. Nora Zapletajová
– vedúca Odboru školstva
a mládeže na Mestskom úrade (ďalej len OŠaM na MsÚ)
Ing. Karol Krutek
- vedúci Odboru ekonomického
na Mestskom úrade (ďalej len OE na MsÚ)
Zasadnutie KŠaM pri MZ v Žiline otvoril Mgr. Peter Fiabáne, ktorý je predsedom KŠaM
pri MZ v Žiline, privítal prítomných členov komisie a prizvaných hostí. Prezenčná listina zo
zasadnutia KŠaM pri MZ tvorí prílohu č. 1 - Zápisnice zo zasadnutia KŠaM (ďalej len
„zápisnica“).
Program zasadnutia KŠaM pri MZ v Žiline:
1. Rozpočet Mesta Žilina na rok 2014 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením
č.1/2014
2. Záverečný účet Mesta Žilina za rok 2013
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa
všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2012 o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí
4. Návrh zmeny všeobecne záväzného nariadenia č. 23/2013 o výške finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok 2014 na žiaka základnej umeleckej
školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia
5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o zrušení Základnej školy s materskou
školou, Zádubnie 196, Žilina, Školskej jedálne pri Základnej škole s materskou
školou, Zádubnie 196, Žilina, Školského klubu detí pri Základnej škole s materskou
školou, Zádubnie 196, Žilina, rozpočtovej organizácie
6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina o zriadení Materskej školy,
Zádubnie 196, rozpočtovej organizácie
7. Nakladanie s majetkom (odpredaj, zámer predaja, prenájom, zámena,kúpa a zriadenie
vecného bremena )
8. Rôzne
K bodu 1
Rozpočet mesta Žilina na rok 2014 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením
č.1/2014 uviedol OE na MsÚ v Žiline a tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
Predseda KŠaM pri MZ v Žiline, Mgr. Peter Fiabáne, požiadal vedúceho OE na MsÚ Ing. Karola Kruteka, aby prítomným prezentoval zmeny rozpočtu, ktoré sa dotýkajú oblasti
školstva. Ing. Karol Krutek uviedol, že podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa predkladá
tento návrh zmien rozpočtu mesta na rok 2014 a navrhované zmeny sú vypracované na
základe reálnych a nevyhnutných potrieb mesta Žilina.

Ing. Karol Krutek ďalej poznamenal, že zmena rozpočtu je podrobne rozpracovaná v
tabuľkovej prílohe a konečný rozpočet po 1. zmene v roku 2014 zostáva celkovo vyrovnaný v
príjmovej aj výdavkovej časti v celkovej výške 68 730 034,- €.
Mgr. Peter Fiabáne požiadal Mgr. Noru Zapletajovú – vedúcu OŠaM na MsÚ
v Žiline o podanie informácie členom komisie o zmenách v rozpočte, ktoré sa dotýkajú
priamo odboru školstva a mládeže.
Mgr. Nora Zapletajová uviedla, že k zmenám v rozpočte dochádza najmä v presune
finančných prostriedkov medzi presne zadefinovanými jednotlivými položkami.

Uznesenie č. 7/2014
Komisia školstva a mládeže
I. berie na vedomie a odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému zastupiteľstvu
v Žiline prerokovať a schváliť
1. Rozpočet Mesta Žilina na rok 2014 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením
č.1/2014
Výsledok hlasovania: Za:

4 hlasy

Proti: nikto

Zdržal sa:

nikto

K bodu 2
Záverečný účet Mesta Žilina za rok 2013 uviedol OE na MsÚ v Žiline. Predseda
KŠaM pri MZ v Žiline požiadal vedúceho OE na MsÚ - Ing. Karola Kruteka, aby
prítomných oboznámil s vypracovaným materiálom.
Ing. Karol Krutek uviedol, že schodok kapitálového rozpočtu a finančných
operácií bol krytý prebytkom z bežného rozpočtu a výška zostatku finančných
zdrojov k dátumu 31.12.2013 predstavovala sumu 1 681 098,58 €.
Uznesenie č. 8/2014
Komisia školstva a mládeže
I. berie na vedomie a odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému zastupiteľstvu
v Žiline prerokovať a schváliť
1. Záverečný účet Mesta Žilina za rok 2013
Výsledok hlasovania: Za:

4 hlasy

Proti: nikto

Zdržal sa:

nikto

K bodu 3
Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa všeobecne
záväzné nariadenie č. 12/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti
školského klubu detí, ktorý predkladá OŠaM na MsÚ v Žiline a tvorí prílohu č.3
zápisnice.
Mgr. Peter Fiabáne, predseda
KŠaM pri MZ v Žiline, požiadal Mgr. Noru
Zapletajovú – vedúcu OŠaM na MsÚ v Žiline o oboznámenie členov komisie s návrhom
VZN Mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2012 o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí.
Mgr. Nora Zapletajová uviedla, že k zmene dochádza v tom, že VZN č. 12/2012 zo dňa
18.06.2012 sa dopĺňa a výška príspevku na ďalšie dieťa (deti) v rodine navštevujúce školský
klub detí je 50% sumy príspevku stanoveného daným všeobecne záväzným nariadením.
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Voči uvedenému materiálu nemal žiadny člen komisie výhrady. Po krátkej diskusii dal
predseda komisie hlasovať o návrhu na uznesenie a členovia komisie hlasovali s nasledovným
výsledkom:
Uznesenie č. 9/2014
Komisia školstva a mládeže
I. berie na vedomie a odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému zastupiteľstvu
v Žiline prerokovať a schváliť
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa všeobecne
záväzné nariadenie č. 12/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosti školského klubu detí
Výsledok hlasovania: Za:

4 hlasy

Proti: nikto

Zdržal sa:

nikto

K bodu 4
Návrh zmeny
všeobecne záväzného
nariadenia
č. 23/2013
o výške
finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok 2014 na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia, ktorý predkladá OŠaM
na MsÚ v Žiline a tvorí prílohu č.4 zápisnice.
Mgr. Peter Fiabáne, požiadal Mgr. Noru Zapletajovú – vedúcu OŠaM na MsÚ v Žiline
o oboznámenie členov komisie s vypracovaným návrhom zmeny VZN Mesta Žilina.
Mgr. Nora Zapletajová uviedla, že týmto návrhom zmeny VZN sa mení priemerná
výška dotácie na zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina na rok 2014, z ktorej sa
potom vychádza v zmysle platnej legislatívy pri určovaní výšky dotácie na žiaka súkromnej
základnej umeleckej školy, dieťa cirkevnej materskej školy, dieťa súkromnej materskej školy,
dieťa cirkevného školského zariadenia a dieťa súkromného školského zariadenia, ktorá bude
poskytnutá týmto neštátnym zariadeniam vo výške 88 % zo súm určených zariadeniam
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina.
Mgr. Peter Fiabáne sa zaujímal, či je správne zadefinovaný termín priemerná výška
dotácie vo vypracovanom materiály a Mgr. Nora Zapletajová uviedla, že termín je správny a
v súlade s platnou legislatívou, ďalej reagovala, že priemerná výška dotácie na mzdy
a prevádzku na rok 2014 sa upravuje v položkách – a) na dieťa materskej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina sa určuje na sumu 1 487,61 € a výška dotácie na
mzdy a prevádzku na rok 2014 na dieťa cirkevnej alebo súkromnej materskej školy sa určuje
na sumu 1 309,10 € - zmena vychádza zo zvýšenia nákladov na mzdy zamestnancov, ktoré sa
k 01.01.2014 zvýšili, b) na dieťa špeciálnej materskej školy – zmena koeficientu zo strany
MŠVVaŠ SR k 01.01.2014, c) na dieťa školského internátu do 15 rokov - zmena koeficientu
zo strany MŠVVaŠ SR k 01.01.2014.
Vzhľadom na to, že žiaden z prítomných členov komisie nemal voči materiálu výhrady, dal
predseda komisie hlasovať o návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s
nasledovným výsledkom:
Uznesenie č. 10/2014
Komisia školstva a mládeže
I. berie na vedomie a odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému zastupiteľstvu
v Žiline prerokovať a schváliť
1. Návrh zmeny všeobecne záväzného nariadenia č. 23/2013 o výške finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok 2014 na žiaka základnej umeleckej
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školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia
Výsledok hlasovania: Za: 4 hlasy
Proti: nikto

Zdržal sa:

nikto

K bodu 5
Návrh všeobecne záväzného nariadenia o zrušení Základnej školy s materskou
školou, Zádubnie 196, Žilina, Školskej jedálne pri Základnej škole s materskou školou,
Zádubnie 196, Žilina, Školského klubu
detí
pri
Základnej škole s materskou
školou, Zádubnie 196, Žilina, rozpočtovej organizácie, ktorý predkladá OŠaM na MsÚ
v Žiline a tvorí prílohu č. 5 zápisnice.
Mgr. Peter Fiabáne, požiadal Mgr. Noru Zapletajovú – vedúcu OŠaM na MsÚ v Žiline
o oboznámenie členov komisie s vypracovaným návrhom všeobecne záväzného nariadenia.
Mgr. Nora Zapletajová vysvetlila prítomným, že Rozhodnutím z MŠVVaŠ SR zo dňa
02.08.2013 číslo: 2013-5196/36043:5-923 bola Základná škola s materskou školou, Zádubnie
196, Žilina a jej súčastí, vyradená zo siete škôl a školských zariadení SR, k 31. augustu 2014.
Mgr. Nora Zapletajová skonštatovala, že cieľom Mesta Žilina je predovšetkým
zefektívnenie financovania škôl a školských zariadení, nasmerovanie ľudských, materiálnych
a finančných zdrojov do rozvoja výchovy a systému vzdelávania.
Uznesenie č. 11/2014
Komisia školstva a mládeže
I. berie na vedomie a odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému zastupiteľstvu
v Žiline prerokovať a schváliť
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o zrušení Základnej školy s materskou
školou, Zádubnie 196, Žilina, Školskej jedálne pri Základnej škole s materskou
školou, Zádubnie 196, Žilina, Školského klubu detí pri Základnej škole s materskou
školou, Zádubnie 196, Žilina, rozpočtovej organizácie
Výsledok hlasovania: Za:

4 hlasy

Proti: nikto

Zdržal sa:

nikto

K bodu 6
Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina o zriadení Materskej školy,
Zádubnie 196, rozpočtovej organizácie, výdajnej školskej jedálne, Zádubnie 196, ako súčasť
Materskej školy, Zádubnie 196, Žilina, ktorý predkladá OŠaM na MsÚ v Žiline a tvorí
prílohu č. 6 zápisnice.
Mgr. Peter Fiabáne, požiadal Mgr. Noru Zapletajovú – vedúcu OŠaM na MsÚ v Žiline
o oboznámenie členov komisie s vypracovaným návrhom všeobecne záväzného nariadenia.
Mgr. Nora Zapletajová vysvetlila prítomným, že Rozhodnutím MŠVVaŠ SR zo dňa
02.08.2013 číslo: 2013-5197/36048:3-923 bola Výdajná školská jedáleň, Zádubnie 196,
Žilina, ako súčasť Materskej školy, Zádubnie 196, Žilina, zaradená do siete škôl a školských
zariadení SR, k 01. septembru 2014.
Mgr. Nora Zapletajová opätovne poznamenala, že prvoradým cieľom vypracovania
návrhov dvoch VZN uvedených v bode 5 a 6 je hlavne zefektívnenie financovania škôl
a školských zariadení, nasmerovanie materiálnych a aj finančných zdrojov do rozvoja
výchovy a vzdelávania. Po krátkej diskusii dal predseda komisie hlasovať o návrhu na
uznesenie a členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom:
Uznesenie č. 12/2014
Komisia školstva a mládeže
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I. berie na vedomie a odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému zastupiteľstvu
v Žiline prerokovať a schváliť
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina o zriadení Materskej školy,
Zádubnie 196, rozpočtovej organizácie, výdajnej školskej jedálne, Zádubnie 196, ako
súčasť Materskej školy Zádubnie 196, Žilina
Výsledok hlasovania: Za:

4 hlasy

Proti: nikto

Zdržal sa:

nikto

K bodu 7
Nakladanie s majetkom (odpredaj, zámer predaja, prenájom, zámena, kúpa a zriadenie
vecného bremena ), ktorý predkladá OPaM na MsÚ v Žiline.
Mgr. Peter Fiabáne, požiadal Mgr. Noru Zapletajovú – vedúcu OŠaM na MsÚ v Žiline
o oboznámenie členov komisie s vypracovaným materiálom.
Mgr. Nora Zapletajová poznamenala, že vzhľadom na súčasný stav kedy Materská škola,
Bajzova 9, 010 01 Žilina, prevádzkuje v budove Základnej školy, Vendelína Javorku dve
elokované triedy MŠ a Materská škola, Jarná 2602/7, 010 01 Žilina, prevádzkuje v budove
Základnej školy Jarná tri elokované triedy MŠ na základe Dohôd o refundácii prevádzkových
nákladov bez písomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov a v zmysle legislatívnych
predpisov prenajímateľ môže nebytový priestor prenechať na užívanie inému zmluvou
o nájme, ktorá musí mať písomnú formu
V diskusii ohľadne tohto materiálu sa prítomní poslanci zaujímali o cenu, za ktorú by mal
byť nebytový priestor prenechaný na užívanie prenajímateľovi.
Mgr. Nora Zapletajová odpovedala, že cena nájmu bola stanovená dohodou zmluvných
strán vo výške 1,-€/rok vzhľadom na to, že prenajímateľ aj nájomca sú verejnoprávne
subjekty, zriadené Mestom Žilina, a financované z jeho rozpočtu, ďalej poznamenala, že v
cene nájmu nie sú zahrnuté náklady za služby poskytované s nájmom (el. energia, plyn,
vodné, stočné atď.), pričom tieto si bude uhrádzať nájomca na základe osobitného vzťahu
s prenajímateľom (dohody o refundácii prevádzkových nákladov).
Voči tomuto návrhu nemal žiaden z prítomných poslancov výhrady a preto dal predseda
komisie hlasovať o návrhu na uznesenie. Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným
výsledkom:
Uznesenie č. 13/2014
Komisia školstva a mládeže
I. berie na vedomie a odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému zastupiteľstvu
v Žiline prerokovať a schváliť
1. Nakladanie s majetkom (odpredaj, zámer predaja, prenájom, zámena,
kúpa a zriadenie vecného bremena )
Výsledok hlasovania: Za:

4 hlasy

Proti: nikto

Zdržal sa:

nikto

K bodu 8
Mgr. Nora Zapletajová informovala prítomných členov KŠaM pri MZ o zápise detí do
MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina, t.j.o počte prijatých, neprijatých detí
a zapísaných detí.
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Mgr. Nora Zapletajová následne informovala o výberových konaniach na ZŠ, ZUŠ a MŠ ,
ktoré sa uskutočnia v júni 2014, výberové konania na miesto riaditeľa CVČ Žilina, ZŠ
s MŠ, Dolná Trnovská a ZŠ, Limbová sa uskutočnia v máji 2014.
Mgr. Nora Zapletajová ďalej odprezentovala aj v tabuľkovej a grafovej podobe
výsledky testovania žiakov 9. ročníka ZŠ, kde uviedla, že počet testovaných základných
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina bolo 15 a počet testovaných žiakov
9. ročníka v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti bolo 588.
Na záver zasadnutia predseda Komisie školstva a mládeže pri MZ v Žiline - Mgr.
Peter Fiabáne, poďakoval členom za účasť a zasadnutie KŠaM pri MZ ukončil.

V Žiline dňa: 29.04. 2014

Zapísala: Mgr. Anna Jantáková, sekretár KŠaM

Mgr. Peter Fiabáne
predseda komisie školstva a mládeže

6

