ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie
školstva a mládeže pri MZ v Žiline, ktoré sa konalo dňa 14. 10. 2014
Dňa 14.10.2014 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 sa zúčastnili 5 členovia, čo je nadpolovičná väčšina, čím bola KŠaM pri MZ
v Žiline uznášania schopná. Neúčasť na zasadnutí ospravedlnili: MUDR. Juraj Popluhár,
PHD. MBA, MUDr. Jozef Hudcovský, Radoslav Židek a Ing. Darina Čierniková.
Na zasadnutie boli prizvaní: Mgr. Nora Zapletajová – vedúca Odboru školstva a mládeže
na Mestskom úrade (ďalej len OŠaM na MsÚ) v Žiline.
Ing. Karol Krutek - vedúci Odboru ekonomického na
Mestskom úrade (ďalej len OE na MsÚ) v Žiline.
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. Výročná správa konsolidovaného celku za rok 2013.
2. Pohotovostné zdroje z rozpočtu Mesta Žilina pre výbory v mestských častiach pre rok
2015 – zásady stanovenia ich použitia a výšky.
3. Rozpočet Mesta Žilina na rok 2014 –zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
4/2014.
4. Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Mesta Žilina k
30.06.2014.
5. Návrh programového rozpočtu na rok 2015 – 2017.
6. Všeobecne záväzné nariadenie o poplatku.
7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. /2014, ktorým sa dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie 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.
8. Rôzne.
K bodu 1
Výročná správa konsolidovaného celku za rok 2013, ktorý predkladá OE na MsÚ
v Žiline.
Predseda KŠaM pri MZ v Žiline, Mgr. Peter Fiabáne, požiadal vedúceho OE na MsÚ,
Ing. Karola Kruteka, aby prítomných oboznámil s vypracovaným materiálom.
Ing. Karol Krutek uviedol, že výročná správa sa predkladá na mestskú radu ako
konsolidovaná správa za rok 2013 spracovaná za mesto Žilina. Ing. Karol Krutek
uviedol, že materiál obsahuje
zapracované jednotlivé finančné sumarizácie príjmov
a výdavkov k dátumu 31.12.2013 a uzávierky sú odborne vsunuté a spracované za sebou.
Ing. Karol Krutek skonštatoval, že mesto Žilina má zo zákona právo zriaďovať, zrušovať
a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie a má právo aj zakladať a zrušovať
obchodné spoločnosti.
Voči tomuto materiálu nemal žiaden z prítomných poslancov výhrady, a preto dal
predseda KŠaM hlasovať o návrhu na uznesenie.
Členovia komisie o návrhu hlasovali s nasledovným výsledkom:

Uznesenie č. 26/2014
Komisia školstva a mládeže
I. berie na vedomie a odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému zastupiteľstvu
v Žiline prerokovať a schváliť
1.Výročná správa konsolidovaného celku za rok 2013.
Výsledok hlasovania: Za:

5 hlasov

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

K bodu 2
Pohotovostné zdroje z rozpočtu Mesta Žilina pre výbory v mestských častiach pre rok
2015 – zásady stanovenia ich použitia a výšky, ktorý predkladá OE na MsÚ v Žiline
a tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
Ing. Karol Krutek uviedol, že na základe požiadavky poslancov Mestského
zastupiteľstva v Žiline bol vypracovaný návrh zásad stanovenia použitia a výšky
pohotovostných zdrojov z rozpočtu Mesta Žilina pre jednotlivé výbory v mestských častiach
pre rok 2015 a podrobne vypracované podmienky sú tiež súčasťou materiálu.
Do diskusie k tomuto bodu programu sa prihlásila PhDr. Mgr. Slavomíra Brezovská,
ktorá sa zaujímala o spôsob riešenia vzniknutej situácie, a to keď poslanec nevyčerpá svoju
rozdelenú alikvotnú sumu pohotovostného fondu, t.j. či je možné uvedenú alikvotnú sumu
použiť pre iný mestský výbor alebo suma prepadne a nebude vôbec využitá.
Ing. Karol Krutek reagoval, že pohotovostné zdroje z rozpočtu Mesta Žilina pre výbory
v mestských častiach majú slúžiť poslancom iba v príslušnej mestskej časti na podporu
aktivít obyvateľov ich mestskej časti, ktoré prispievajú k zveľaďovaniu mestskej časti a k
rozvoju potenciálu jej obyvateľov vo vzdelávacej, športovej a kultúrnej oblasti, príp. na
odstránenie havarijnej situácie malého rozsahu a nedajú sa presúvať medzi jednotlivými
výbormi v mestských častiach.
Členovia KŠaM pri MZ v Žiline po vzájomnom prehodnotení materiálu spolu s
predsedom Mgr. Petrom Fiabáne navrhli, aby sa v predloženom materiáli uskutočnila
formálna úprava v článku II., v bode 3) a to v tom, že na miesto slova „bude“ sa uvedie
slovné spojenie „ môže byť“.
Uznesenie č. 27/2014
Komisia školstva a mládeže
I. berie na vedomie a odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému zastupiteľstvu
v Žiline prerokovať a schváliť s formálnou úpravou v texte a to nasledovne:
„Výška pohotovostného fondu príslušného mestského výboru „ môže byť“(bude)
rozdelená alikvotnou sumou medzi poslancov daného mestského výboru,
pričom o použití rozhodne každý poslanec samostatne, v súlade
s príslušnými ustanoveniami týchto zásad.“
1. Pohotovostné
zdroje z rozpočtu Mesta Žilina pre výbory v mestských
častiach pre rok 2015 – zásady stanovenia ich použitia a výšky.
Výsledok hlasovania: Za:

5 hlasov

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

K bodu 3
Rozpočet Mesta Žilina na rok 2014 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrenímč.4/2014,
ktorý predkladá OE na MsÚ v Žiline a tvorí prílohu č. 3 zápisnice.

Ing. Karol Krutek uviedol, že zmena rozpočtu je podrobne rozpracovaná a zadefinovaná v
tabuľkovej prílohe a k jednotlivým zmenám v rozpočte dochádza najmä v presune
finančných prostriedkov medzi presne zadefinovanými jednotlivými položkami, s ktorými
členov KŠaM pri MZ v Žiline aj oboznámil a skonštatoval, že ide o poslednú zmenu
rozpočtu v roku 2014.
Ing. Karol Krutek ďalej informoval členov komisie, že po tejto zmene rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 4/2014 je rozpočet vyrovnaný a vo vypracovanom materiáli je
uvedený presný rozpis príjmov a výdavkov po jednotlivých stĺpcoch a je uvedený aj presne
účel, na ktorý boli finančné prostriedky použité.
Do diskusie k tomuto bodu programu sa nikto neprihlásil.
Uznesenie č. 28/2014
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. 4/2014.
Výsledok hlasovania: Za:

5 hlasov

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

K bodu 4
Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Mesta Žilina k
30.06.2014, ktorý predkladá OE na MsÚ v Žiline.
Ing. Karol Krutek uviedol, že informatívna a monitorovacia správa o plnení
programového rozpočtu Mesta Žilina k 30.06.2014, je zostavená formou informatívnej
správy a zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a výsledkami realizovaných
rozpočtových programov, najdôležitejšie číselné údaje a výstupy sú uvedené na str. 180 –
187 predloženého materiálu.
Ing. Karol Krutek podal informácie, že z hľadiska plnenia rozpočtu sa ukázal pozitívny
trend, nakoľko výsledok hospodárenia (vrátane finančných operácií) predstavuje k dátumu
30.06.2014 prebytok vo výške 4 490 093,31 €.
Do diskusie k tomuto bodu programu sa nikto neprihlásil.
Uznesenie č. 29/2014
Komisia školstva a mládeže
I. berie na vedomie a odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému zastupiteľstvu
v Žiline prerokovať a schváliť
1. Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Mesta Žilina k
30.06.2014.
Výsledok hlasovania: Za:

5 hlasov

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

K bodu 5
Návrh programového rozpočtu
v Žiline.

na rok 2015 – 2017, ktorý predkladá OE na MsÚ

Ing. Karol Krutek uviedol, že Návrh programového rozpočtu na rok 2015 – 2017, ktorý
predkladá OE na MsÚ v Žiline je základným nástrojom finančného hospodárenia Mesta
Žilina na roky 2015 – 2017.
Ing. Karol Krutek poznamenal, že konkrétne výdavky sú vyšpecifikované na požiadavky
jednotlivých organizačných útvarov, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie mesta.
Ing. Karol Krutek skonštatoval, že návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j.
zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami
realizovaných rozpočtových programov a garantoval na OŠaM pre ZŠ, ZŠ s MŠ a MŠ, ZUŠ,
CVČ poskytnúť minimálnu finančnú sumu na úrovni 40 % z podielových daní.
Mgr. Nora Zapletajová uviedla, že nie je stotožnená s výsledným rozpočtom na rok
2015, ale berie ho na vedomie a očakáva v budúcnosti finančné navýšenie pre oblasť
školstvo.
Ing. Karol Krutek uviedol, že na školstvo do Programu 8: Vzdelávanie (Moderné školy
a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov) je zarátaná suma na rok
2015 vo výške 17 210 790 € a v prípade, že dôjde k navýšeniu podielových daní pre obce
a mestá v priebehu roka 2015 tak celá navýšená suma bude použitá do Programu 8:
Vzdelávanie.
Uznesenie č. 30/2014
Komisia školstva a mládeže
I. berie na vedomie a odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému zastupiteľstvu
v Žiline prerokovať a schváliť
1. Návrh programového rozpočtu na rok 2015 – 2017.
Výsledok hlasovania: Za:

5 hlasov

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

K bodu 6
Všeobecne záväzné nariadenie o poplatku, ktoré predkladá OE na MsÚ v Žiline.
Ing. Karol Krutek uviedol k Všeobecne záväznému nariadeniu o poplatku, že paušálny
poplatok je zavedený pre fyzickú osobu, ktorá má na území mesta trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt alebo ktorá má oprávnenie užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako
na podnikanie a sadzba paušálneho poplatku je 0,0640 € za osobu a kalendárny deň.
Do diskusie k tomuto bodu programu sa nikto neprihlásil.
Uznesenie č. 31/2014
Komisia školstva a mládeže
I. berie na vedomie a odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému zastupiteľstvu
v Žiline prerokovať a schváliť
1. Všeobecne záväzné nariadenie o poplatku.
Výsledok hlasovania: Za:

5 hlasov

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

K bodu 7
Návrh všeobecne
záväzného nariadenia č. /2014,
ktorým sa
dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie 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.
Predseda KŠaM pri MZ v Žiline, Mgr. Peter Fiabáne, požiadal vedúcu OŠaM na MsÚ,
Mgr. Noru Zapletajovú, aby prítomných oboznámila s predloženým návrhom všeobecne
záväzného nariadenia.
Mgr. Nora Zapletajová poznamenala, že doplnenie tohto všeobecne záväzného nariadenia
umožní riaditeľovi školy a školského zariadenia v obdobe dohodovacieho konania získať
finančné prostriedky v prípade, že škola alebo školské zariadenie potrebuje finančné
prostriedky navyše na vykrytie mimoriadnych výdavkov súvisiacich s priamou činnosťou so
žiakmi školy alebo s priamou činnosťou s členmi záujmových útvarov školského zariadenia.
Do diskusie k tomuto bodu programu sa prihlásila PhDr. Mgr. Slavomíra Brezovská,
ktorá upozornila na niektoré skutočnosti, ktoré by bolo potrebné ešte doplniť do
vypracovaného predloženého materiálu, ako napr.:
1.Vyšpecifikovanie v čl. 2, v odseku 1 pojmu mimoriadne výdavky (presné vymedzenie,
čo sa rozumie pod pojmom mimoriadne výdavky).
2.Zadefinovanie formy poskytnutia mimoriadnych výdavkov ( dotáciou to nie je možné,
nakoľko ide o rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina ).
Do diskusie k tomuto bodu programu sa ďalej prihlásil Mgr. Peter Fiabáne, ktorý
navrhol riešenie a zhrnutie uvedených dvoch doplnení a to nasledovne, rozšíriť dôvodovú
správu o text, v ktorom budú uvedené jednoduché príklady na čo presne majú byť finančné
prostriedky použité, ďalej aby tu bola uvedená aj informácia o štátnych a neštátnych
školských zariadeniach a nakoniec vypracovaný materiál je potrebné prekonzultovať do
zasadnutia MR pri MZ v Žiline aj s Útvarom hlavného kontrolóra na MsÚ v Žiline.
Uznesenie č. 32/2014
Komisia školstva a mládeže
I. berie na vedomie a odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému zastupiteľsvu
v Žiline prerokovať a schváliť s tým, aby sa rozšírila dôvodová správa o text, v
ktorom budú uvedené príklady, na čo presne majú byť finančné prostriedky
použité, aby tu bola uvedená aj informácia o štátnych a neštátnych školských
zariadeniach a nakoniec vypracovaný materiál je potrebné prekonzultovať do
zasadnutia MR pri MZ v Žiline aj s Útvarom hlavného kontrolóra na MsÚ v Žiline.
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. /2014, ktorým sa
dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie 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.
Výsledok hlasovania: Za:

5 hlasov

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

K bodu 8
Mgr. Nora Zapletajová informovala o počte prijatých detí
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina.

do ZŠ, ZŠ s MŠ a MŠ

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: 14.10.2014

Zapísala: Mgr. Anna Jantáková, sekretár KŠaM

Mgr. Peter Fiabáne
predseda komisie školstva a mládeže

