
 

 

ZÁPISNICA 

z 3. zasadnutia Komisie školstva a mládeže MZ v Žiline,  ktoré sa konalo  dňa 09.06.2020 

    

Dňa 09.06.2020 sa na Mestskom úrade v Žiline uskutočnilo 3. zasadnutie Komisie 

školstva a mládeže (ďalej len KŠaM) Mestského zastupiteľstva (ďalej len MZ) v Žiline v roku 

2020.  Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka komisie, PaedDr. Ľudmila Chodelková. 

Na zasadnutí sa zúčastnili 9 z celkového počtu 13 členov komisie, čím bola KŠaM MZ v Žiline  

uznášaniaschopná. Členovia komisie: p. Jakub Kováčik, Bc. PaedDr. Katarína Kutlíková, Mgr. 

Mária Mihálková a Ing. Tomáš Mikluščák, PhD. sa zo zasadnutia komisie ospravedlnili. 

Na zasadnutie  boli  prizvaní: Mgr. Peter Cibulka, poslanec MZ v Žiline, Ing. Vlasta 

Grajciarová, hlavná kontrolórka Mesta Žiliny, JUDr. Erik Štefák, vedúci odboru právneho, 

majetkového a verejného obstarávania (ďalej len OPMaVO), Ing. Pavol Vaščák, PhD., vedúci 

odboru ekonomického (ďalej len OE), Mgr. Ingrid Dolniková, vedúca odboru školstva, kultúry, 

športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja (ďalej len OŠKŠCRaMR),  

 

 

Program zasadnutia KŠaM  MZ v Žiline: 

 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Členstvo v komisiách Mestského zastupiteľstva v Žiline - zmena 

3. Správa o výsledkoch kontrol 

4. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena) 

5. Zmiernenie dopadu koronakrízy na žilinské rodiny 

6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka 

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v znení 

VZN č. 3/2019, VZN č. 24/2019 a VZN č. 2/2020 

7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 5/2019, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Žilina v znení VZN č. 5/2020 

8. Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2020 

9. Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2020 

– informatívna správa 

10. Rôzne, záver 

 

 

K bodu 1 

         

Zasadnutie KŠaM MZ v Žiline otvorila PaedDr. Ľudmila Chodelková, predsedníčka 

komisie, ktorá privítala všetkých prítomných. Skonštatovala, že je prítomných 8 členov 

komisie, čo je nadpolovičná väčšina a komisia je uznášaniaschopná. V priebehu rokovania 

prišla ešte ďalšia členka KŠaM. 

Prezenčná listina zo zasadnutia KŠaM tvorí prílohu č. 1 - Zápisnice  zo  zasadnutia KŠaM  

(ďalej len zápisnica“).  
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Uznesenie č. 19/2020 

Komisia školstva a mládeže  

 

I. berie na vedomie a schvaľuje program zasadnutia 

 

Výsledok hlasovania: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 2 

 

Členstvo v komisiách Mestského zastupiteľstva v Žiline - zmena – príloha č. 2. 

Predkladateľ materiálu Mgr. Peter Cibulka, poslanec MZ v Žiline, sa rokovania komisie 

z pracovných dôvodov nemohol zúčastniť a materiál bol prerokovaný v jeho neprítomnosti.  

 

Uznesenie č. 20/2020 

Komisia školstva a mládeže  

 

I. odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí odvolať 

 

1. člena komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline nasledovne: 

 

  Komisia športu – Mgr. Peter Cibulka 

 

 

II. odporúča zvoliť 

 

1. člena komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline nasledovne: 

 

Komisia školstva a mládeže – Mgr. Peter Cibulka 

 

 

 

 

 

 

Člen KŠaM Za Proti Zdržal sa 

  PaedDr. Ľudmila Chodelková   

  Ing. Barbora Birnerová, PhD.      

  Mgr. Ladislav Baranyai, PhD.      

  Mgr. Ján Kotman      

  Jakub Kováčik x x x 

  Bc. PaedDr. Katarína Kutlíková x x x 

  PhDr. Alena Mičicová x x x 

  Mgr. Mária Mihálková x x x 

  Ing. Tomáš Mikluščák, PhD. x x x 

  Mgr. Zuzana Požoniová   

  PaedDr. Dáša Švaňová   

  Mgr. Emília Talafová      

  Mgr. Janka Zrníková      

S P O L U 8 0 0 
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Výsledok hlasovania:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 3 

 

Správa o výsledkoch kontrol – príloha č. 3.  

Materiál predložila Ing. Vlasta Grajciarová, hlavná kontrolórka Mesta Žilina. 

 

Uznesenie č. 21/2020 

Komisia školstva a mládeže 

 

I. odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí zobrať na vedomie 

 

1. Správu o výsledkoch kontrol. 

 

Výsledok hlasovania: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 4 

 

Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, zriadenie vecného bremena) – príloha č. 4.  

Z predloženého materiálu sa  prerokovávala iba časť týkajúca sa žiadosti firmy P&P 

Contruction, s.r.o., so sídlom Sasinkova 407/53 Žilina o odpredaj pozemkov a nájomnej zmluvy 

Člen KŠaM Za Proti Zdržal sa 

  PaedDr. Ľudmila Chodelková   

  Ing. Barbora Birnerová, PhD.      

  Mgr. Ladislav Baranyai, PhD.      

  Mgr. Ján Kotman      

  Jakub Kováčik x x x 

  Bc. PaedDr. Katarína Kutlíková x x x 

  PhDr. Alena Mičicová x x x 

  Mgr. Mária Mihálková x x x 

  Ing. Tomáš Mikluščák, PhD. x x x 

  Mgr. Zuzana Požoniová   

  PaedDr. Dáša Švaňová   

  Mgr. Emília Talafová      

  Mgr. Janka Zrníková      

S P O L U 8 0 0 

Člen KŠaM Za Proti Zdržal sa 

  PaedDr. Ľudmila Chodelková   

  Ing. Barbora Birnerová, PhD.      

  Mgr. Ladislav Baranyai, PhD.      

  Mgr. Ján Kotman      

  Jakub Kováčik x x x 

  Bc. PaedDr. Katarína Kutlíková x x x 

  PhDr. Alena Mičicová x x x 

  Mgr. Mária Mihálková x x x 

  Ing. Tomáš Mikluščák, PhD. x x x 

  Mgr. Zuzana Požoniová   

  PaedDr. Dáša Švaňová   

  Mgr. Emília Talafová      

  Mgr. Janka Zrníková      

S P O L U 8 0 0 
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Materskej školy, Cesta k vodojemu 386/4, Žilina. S materiálom vystúpila Mgr. Ingrid 

Dolniková, vedúca OŠKŠCRaMR. 

 

Uznesenie č. 22/2020 

Komisia školstva a mládeže 

 

I. neodporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí schváliť  

 

1. prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to pozemkov parc. č. KN-C 1586, záhrada  

o výmere 836 m2 a parc. č. KN-C 1591/5, zast. pl. a nádv. o výmere 157 m2  v zmysle 

GP 224/2019 v  k. ú. Žilina a ich  odpredaj 3/5 väčšinou všetkých poslancov spoločnosti 

P&P Construction, s.r.o. so sídlom Sasinkova 407/53  Žilina, IČO: 50 238 485,  za cenu 

stanovenú znaleckým posudkom 3/2020 v celkovej hodnote 113 921,62 €, ktorá bola 

zvýšená o hodnotu ZP vo výške 163,33 € a nákladov za určenie trhovej ceny vo výške 

30 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa  § 9a ods. 8 písm. e)  zákona                    

č. 138/1991 Zb.  z dôvodu, že žiadané pozemky nadväzujú na pozemok vo vlastníctve 

žiadateľa.   

 

Výsledok hlasovania:  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po diskusii k uzatvoreniu nájomnej zmluvy MŠ, Cesta k vodojemu 386/4, Žilina 

v prípadoch schvaľovaných ako prípad hodný osobitného zreteľa 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov v bode 3 so spoločnosťou NELSON Services, s.r.o., so sídlom: Konská 338, 013 13  

Rajecké Teplice, členovia komisie požiadali o vypracovanie analýzy žiarenia vychádzajúceho 

z predmetného zariadenia.  

 

Uznesenie č. 23/2020 

Komisia školstva a mládeže 

 

I. neprijala platné uznesenie k časti materiálu 

 

1. uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú odo dňa účinnosti zmluvy s 3-mesačnou 

výpovednou lehotou na nebytové  priestory - plochy na dvoch  vonkajších stenách 

budovy Materskej školy, Cesta k vodojemu 386/4, 010 03 Žilina,  o celkovej výmere 

1,5 m2 a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov so spoločnosťou NELSON Services, s.r.o., 

so sídlom: Konská 338, 013 13 Rajecké Teplice,  IČO: 36361585, za cenu nájmu vo 

výške  48 €/ročne + prevádzkové náklady 250 €/ročne,  čo  predstavuje  spolu  čiastku     

Člen KŠaM Za Proti Zdržal sa 

  PaedDr. Ľudmila Chodelková   

  Ing. Barbora Birnerová, PhD.     

  Mgr. Ladislav Baranyai, PhD.     

  Mgr. Ján Kotman     

  Jakub Kováčik x x x 

  Bc. PaedDr. Katarína Kutlíková x x x 

  PhDr. Alena Mičicová x x x 

  Mgr. Mária Mihálková x x x 

  Ing. Tomáš Mikluščák, PhD. x x x 

  Mgr. Zuzana Požoniová   

  PaedDr. Dáša Švaňová   

  Mgr. Emília Talafová     

  Mgr. Janka Zrníková     

S P O L U 0 8 0 
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298 €/ročne,  ako prípad hodný osobitného zreteľa  podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 

č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí za účelom prevádzkovania verejnej elektronickej 

komunikačnej siete nájomcu s dosahom na prímestskú časť Budatín. 

 

Výsledok hlasovania: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

K bodu 5 

 

Zmiernenie dopadu koronakrízy na žilinské rodiny – príloha č. 5. 

Materiál predložili poslanecké kluby Silná Žilina, Iná Žilina a nezaradení poslanci MZ v Žiline, 

Mgr. Anton Trnovec a Mgr. Jana Filipová. Materiál predstavila PaedDr. Ľudmila Chodelková, 

poslankyňa MZ v Žiline.  

 

Uznesenie č. 24/2020 

Komisia školstva a mládeže 

 

I. neprijala platné uznesenie k materiálu 

 

1. zmiernenie dopadu koronakrízy na žilinské rodiny tak, ako bol predložený. 

 

Výsledok hlasovania: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člen KŠaM Za Proti Zdržal sa 

  PaedDr. Ľudmila Chodelková   

  Ing. Barbora Birnerová, PhD.   

  Mgr. Ladislav Baranyai, PhD.   

  Mgr. Ján Kotman   

  Jakub Kováčik x x x 

  Bc. PaedDr. Katarína Kutlíková x x x 

  PhDr. Alena Mičicová x x x 

  Mgr. Mária Mihálková x x x 

  Ing. Tomáš Mikluščák, PhD. x x x 

  Mgr. Zuzana Požoniová   

  PaedDr. Dáša Švaňová   

  Mgr. Emília Talafová   

  Mgr. Janka Zrníková   

S P O L U 0 0 8 

Člen KŠaM Za Proti Zdržal sa 

  PaedDr. Ľudmila Chodelková   

  Ing. Barbora Birnerová, PhD.     

  Mgr. Ladislav Baranyai, PhD.    

  Mgr. Ján Kotman     

  Jakub Kováčik x x x 

  Bc. PaedDr. Katarína Kutlíková x x x 

  PhDr. Alena Mičicová x x x 

  Mgr. Mária Mihálková x x x 

  Ing. Tomáš Mikluščák, PhD. x x x 

  Mgr. Zuzana Požoniová   

  PaedDr. Dáša Švaňová   

  Mgr. Emília Talafová      

  Mgr. Janka Zrníková    

S P O L U 3 2 3 
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K bodu 6 

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v znení VZN č. 

3/2019,  VZN č. 24/2019 a VZN č. 2/2020 – príloha č. 6. 

Materiál predložila Mgr. Ingrid Dolniková, vedúca OŠKŠCRaMR.  

 

Uznesenie č. 25/2020 

Komisia školstva a mládeže 

 

I. odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať a schváliť 

 

1. všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 

o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej 

školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v znení VZN č. 3/2019, VZN 

č. 24/2019 a VZN č. 2/2020. 

 

Výsledok hlasovania: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 7 

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 5/2019, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Žilina v znení VZN č. 3/2020 – príloha č. 7. 

Materiál predložila Mgr. Ingrid Dolniková, vedúca OŠKŠCRaMR. 

 

Uznesenie č.  26/2020 

Komisia školstva a mládeže 

 

I. odporúča  mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať a schváliť 

 

1. všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2019, ktorým sa 

určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina 

v znení VZN č. 3/2020. 

 

Člen KŠaM Za Proti Zdržal sa 

  PaedDr. Ľudmila Chodelková   

  Ing. Barbora Birnerová, PhD.      

  Mgr. Ladislav Baranyai, PhD.    

  Mgr. Ján Kotman      

  Jakub Kováčik x x x 

  Bc. PaedDr. Katarína Kutlíková x x x 

  PhDr. Alena Mičicová      

  Mgr. Mária Mihálková x x x 

  Ing. Tomáš Mikluščák, PhD. x x x 

  Mgr. Zuzana Požoniová   

  PaedDr. Dáša Švaňová   

  Mgr. Emília Talafová      

  Mgr. Janka Zrníková      

S P O L U 8 0 1 
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Výsledok hlasovania: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 8 

 

Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2020 – 

príloha č. 8. 

Materiál predložil Ing. Pavol Vaščák, PhD., vedúci OE. 

 

Vedúci OE, Ing. Vaščák, PhD. uviedol zmeny pre oblasť školstva, kde touto zmenou rozpočtu 

budú ponížené výdavky na osobné príplatky v školstve.  

 

Následne Mgr. Dolniková, vedúca OŠKŠCRaMR, vysvetlila dôvody, pre ktoré bol rozpočet 

v tejto časti zmenený. Uviedla, že v prípade, ak sa budú finančné prostriedky vynakladať 

hospodárne, bude možné na konci roka vyplatiť odmeny, ale musí byť isté, že rozpočet sa naplní 

aj v príjmovej časti. Na margo osobných príplatkov podotkla, že navýšenie mzdy je tak malé, 

že zamestnanec už časom ani nemá pocit, že dostáva osobné príplatky. Nemožno v súčasnej 

situácii očakávať, že v priebehu roka sa budú vyplácať osobné ohodnotenia a budú vyplácané 

aj koncoročné odmeny.  

 

Mgr. Požoniová argumentovala, že medzi vyplatením osobných príplatkov, kde mali 

zamestnanci prisľúbené zvýšenie miezd o 4 % mesačne isté, je rozdiel oproti vyplateniu 

koncoročných odmien, ktoré sú nenárokovateľnou zložkou mzdy. Pedagógovia nesúhlasia 

s tým, aby osobné príplatky neboli do konca roka vyplácané.  

 

Mgr. Kotman uviedol, že vyplácanie osobných príplatkov nedáva riaditeľom škôl, pri 

stanovenom objeme mzdových prostriedkov, možnosť ohodnotiť prácu zamestnancov.  

 

PaedDr. Chodelková uviedla, že vzhľadom na mimoriadnu situáciu prišlo k šetreniu mzdových 

prostriedkov.  Podotkla,  že by bolo korektné,  aby  osobné  príplatky  neboli  vyplatené  iba za  

Člen KŠaM Za Proti Zdržal sa 

  PaedDr. Ľudmila Chodelková   

  Ing. Barbora Birnerová, PhD.    

  Mgr. Ladislav Baranyai, PhD.      

  Mgr. Ján Kotman      

  Jakub Kováčik x x x 

  Bc. PaedDr. Katarína Kutlíková x x x 

  PhDr. Alena Mičicová      

  Mgr. Mária Mihálková x x x 

  Ing. Tomáš Mikluščák, PhD. x x x 

  Mgr. Zuzana Požoniová   

  PaedDr. Dáša Švaňová   

  Mgr. Emília Talafová      

  Mgr. Janka Zrníková      

S P O L U 9 0 0 
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obdobie, kedy boli školy zavreté, ale v ďalšom období by sa mali vyplatiť. Skonštatovala, že 

touto otázkou sa bude iste zaoberať aj mestské zastupiteľstvo. 

 

Mgr. Dolniková poopravila tvrdenie o šetrení mzdových prostriedkov, nakoľko zatvorenie škôl 

počas vyhlásenej mimoriadnej situácie sa na čerpaní mzdových prostriedkov reálne neprejavilo. 

Väčšine učiteľov bolo vyplácaných 100 % mzdy, pretože väčšina z nich vyučovala; v MŠ 

čerpali staré zostatky dovoleniek, čo je v priemere vyššie čerpanie mzdových prostriedkov ako 

pri bežnej prevádzke, takže na 80 % mzdy boli prevažne vychovávateľky ŠKD a nepedagogickí 

zamestnanci.  

 

Uznesenie č. 27/2020 

Komisia školstva a mládeže 

 

I. neprijala platné uznesenie k materiálu 

 

1. zmena rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 5/2020 tak, ako je predložená. 

 

Výsledok hlasovania: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 9 

 

Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2020 – 

informatívna správa – príloha č. 9. 

 

Materiál predložil Ing. Pavol Vaščák, PhD., vedúci OE. 

 

Uznesenie č. 28/2020 

Komisia školstva a mládeže 

 

I. odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí zobrať na vedomie 

 

1. zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 4/2020 – informatívnu správu 

tak, ako je predložená. 

Člen KŠaM Za Proti Zdržal sa 

  PaedDr. Ľudmila Chodelková   

  Ing. Barbora Birnerová, PhD.    

  Mgr. Ladislav Baranyai, PhD.    

  Mgr. Ján Kotman    

  Jakub Kováčik x x x 

  Bc. PaedDr. Katarína Kutlíková x x x 

  PhDr. Alena Mičicová     

  Mgr. Mária Mihálková x x x 

  Ing. Tomáš Mikluščák, PhD. x x x 

  Mgr. Zuzana Požoniová   

  PaedDr. Dáša Švaňová   

  Mgr. Emília Talafová   

  Mgr. Janka Zrníková   

S P O L U 2 0 7 
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Výsledok hlasovania: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 10 

 

V rámci bodu rôzne vystúpila Mgr. Požoniová, ktorá vyjadrila nespokojnosť vychovávateliek 

ŠKD s naplnenosťou oddelení v ŠKD (30 detí a viac), v dobe zvyšovania počtu detí so ŠVVP, 

ktoré potrebujú individuálny prístup, čo nie je pri týchto vysokých počtoch možné 

uskutočňovať. Deti majú málo miesta, nakoľko sa pridávajú lavice do tried a s počtom detí je 

spojená aj veľká hlučnosť. Vychovávateľky nemajú možnosť  s deťmi opustiť areál školy, 

nakoľko potrebujú ďalšieho sprevádzajúceho nad počet 25. V poobedňajších hodinách síce 

počet detí klesne, ale deti sa spájajú do zberných tried. Vychovávateľky by privítali usmernenie 

mesta, ktoré by záväzne a jasne tieto počty žiakov stanovilo, resp. znížilo na únosnú hranicu. 

Mgr. Kotman objasnil, že počet žiakov v triede určuje štatutár školy, pričom sa vychádza 

z Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 527/2007, v zmysle ktorej je stanovený počet 

žiakov v ŠKD podľa m2.  

 

Na záver predsedníčka komisie školstva a mládeže poďakovala prítomným za účasť 

a zasadnutie komisie ukončila. 

 

 

V Žiline dňa 10.06.2020 

 

 

                   PaedDr. Ľudmila Chodelková 

                    predsedníčka komisie školstva a mládeže 

 

 

Zapísala: Janka Vavrová, sekretár KŠaM  

Člen KŠaM Za Proti Zdržal sa 

  PaedDr. Ľudmila Chodelková   

  Ing. Barbora Birnerová, PhD.      

  Mgr. Ladislav Baranyai, PhD.      

  Mgr. Ján Kotman      

  Jakub Kováčik x x x 

  Bc. PaedDr. Katarína Kutlíková x x x 

  PhDr. Alena Mičicová      

  Mgr. Mária Mihálková x x x 

  Ing. Tomáš Mikluščák, PhD. x x x 

  Mgr. Zuzana Požoniová   

  PaedDr. Dáša Švaňová   

  Mgr. Emília Talafová    

  Mgr. Janka Zrníková      

S P O L U 9 0 0 

 


