
 
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Komisie školstva a mládeže pri MZ v Žiline,  ktoré sa konalo                  
dňa 20.01.2016 

 
    

Dňa 20.01.2016 sa na Mestskom úrade v Žiline uskutočnilo zasadnutie Komisie 
školstva a mládeže (ďalej len KŠaM) pri Mestskom zastupiteľstve (ďalej len MZ) v Žiline.  
Zasadnutie otvoril a viedol predseda komisie, Mgr. Peter Fiabáne. 
Na zasadnutí sa zúčastnili 8  z 10 členov komisie, čo  je nadpolovičná väčšina, čím bola 
KŠaM  pri MZ v Žiline  uznášaniaschopná. Neúčasť  na  zasadnutí ospravedlnil: Ing. Čellár. 
Neprítomná: Mgr. Emília Talafová. 
Na zasadnutie  boli  prizvaní:  Mgr. Nora Zapletajová  –  vedúca  odboru školstva a mládeže   
na  Mestskom úrade  (ďalej len OŠaM), JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M. – vedúci odboru 
právneho a majetkového na Mestskom úrade (ďalej len OPM), Ing. Lenka Tomaníčková, 
PhD., vedúca odd. kontroly ÚHK na MsÚ, Ing. Karol Krutek, vedúci odboru ekonomického 
na Mestskom úrade (ďalej len OE), Ing. Miroslav Sokol, poslanec MZ v Žiline, p. Ján Púček, 
poslanec MZ v Žiline. 
                                                    
 
Program zasadnutia KŠaM  pri MZ v Žiline: 
 

  1.  Otvorenie, schválenie programu 
  2.  Doplnenie Rokovacieho poriadku komisií MZ v Žiline 
  3.  Prerokovanie harmonogramu zasadnutí KŠaM  MZ v Žiline na rok 2016 
  4. VZN mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa VZN mesta Žilina č. 15/2009 

o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta 
Žilina 

  5. Správa o kontrole plnenia uznesení MR v Žiline 
  6. Správa o výsledkoch kontrol 
  7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina za r. 2015 
  8. Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina 
  9. Rozpočet mesta Žilina na r. 2016 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením     

č. 1/2016 
10. Návrh VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v ZŠ 
11. Návrh na zrušenie MR 
12. Návrh na zmenu Zásad odmeňovania poslancov MZ v Žiline 
13. Rôzne 
14. Záver 

             
 
K bodu 1 
         

Zasadnutie  KŠaM pri MZ v Žiline otvoril Mgr. Peter Fiabáne,  predseda KŠaM pri MZ 
v Žiline  a  privítal  prítomných  členov komisie a predkladateľov materiálov.  Skonštatoval, 
že je prítomných 6 členov komisie, čo je nadpolovičná väčšina, čím je komisia 
uznášaniaschopná. Svoju neúčasť na začiatku rokovania ospravedlnili Ing. Dušan Dobšovič 
a Ing. Ľuboš Majer, PhD., M.B.A., ktorí prišli v priebehu zasadnutia.  Oproti pôvodne 
zaslanej pozvánke došlo ku zmene poradia niektorých bodov programu. Prezenčná listina zo  
zasadnutia KŠaM tvorí prílohu č. 1 -  Zápisnice  zo  zasadnutia KŠaM  (ďalej len zápisnica“). 
Následne sa pristúpilo k hlasovaniu za program zasadnutia KŠaM  MZ v Žiline. 
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Uznesenie č. 1/2016 
Komisia školstva a mládeže  
 

I. berie na vedomie a schvaľuje program zasadnutia. 
 
Výsledok hlasovania:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K bodu 2  
 
 S materiálom na doplnenie Rokovacieho poriadku komisií MZ v Žiline (príloha č. 2) 
vystúpil poslanec MZ v Žiline, Ing. Miroslav Sokol. Uviedol, že doplnenie sa týka 
zverejňovania materiálov na web stránke mesta, ale je tam ošetrené aj zverejňovanie  
podkladových materiálov, ktoré obsahujú informácie alebo veci chránené podľa osobitných 
zákonov. Podotkol, že tento návrh na doplnenie rokovacieho poriadku podáva na podnet 
občanov, ktorí majú záujem oboznámiť sa s materiálmi, ktoré sú podávané na prerokovanie 
do komisií a následne do MR a MZ. Podľa jeho názoru je dôležité využiť potenciál občanov 
a ich prípadné návrhy na zmenu, resp. doplnenie materiálov.  
Diskusia: 
PhDr. Mičicová - bude občanom stačiť na oboznámenie sa s materiálom a podanie príp. 
návrhov čas od zverejnenia materiálov do zasadnutia komisií? 
Ing. Sokol - občania nemusia dávať svoje podnety ihneď do zasadnutia komisií, ale môžu 
osloviť svojich poslancov a tí následne vystúpia s ich návrhmi na zasadnutí MZ. 
Nakoľko sa do diskusie už nikto nezapojil, pristúpilo sa k hlasovaniu. 
 
 
Uznesenie č. 2/2016    
Komisia školstva a mládeže 
 

I. berie na vedomie a odporúča mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu na jeho 
najbližšom zasadnutí prerokovať a schváliť tak, ako bolo predložené 
 

  1.  Doplnenie rokovacieho poriadku komisií mestského zastupiteľstva v Žiline 
 

 

Člen KŠaM Za Proti Zdržal sa 
  Mgr. Peter Fiabáne      
  Ing. Dušan Dobšovič x x  x  
  Ing. Patrik Groma      
  PaedDr. Ľudmila Chodelková      
  PaedDr. Jana Halečková      
  Ing. Ľuboš Majer, PhD., M.B.A. x x  x  
  PhDr. Alena Mičicová      
  Janka Mikolajová      

S P O L U 6 0 0 
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Výsledok hlasovania: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K bodu 3 
 

Mgr. Peter Fiabáne predložil návrh harmonogramu  zasadnutí KŠaM v r. 2016 
(príloha č. 3). Skonštatoval, že termíny zasadnutí boli dohodnuté členmi komisie už na 
poslednom rokovaní KŠaM, teraz je len potrebné, aby materiál  prešiel schvaľovacím 
konaním v komisii. Následne sa pristúpilo k hlasovaniu. 
 

Uznesenie č. 3/2016    
Komisia školstva a mládeže 

I. berie na vedomie a schvaľuje harmonogram zasadnutí KŠaM 
 
Výsledok hlasovania: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K bodu 4 
 
 S Návrhom VZN mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa VZN mesta Žilina č. 15/2009 
o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny (príloha č. 
4) vystúpil vedúci OPM, JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M. Objasnil, že návrh tohto VZN sa 
snaží riešiť problém s vypúšťaním tzv. „lampiónov šťastia“ a používaním pyrotechnických 
výrobkov, nakoľko sa stále viac množia sťažnosti občanov na neporiadok po zvyškoch týchto 
zhorených výrobkov, ako aj z dôvodu ohrozenia zdravia občanov, resp. požiarom v prípade 
dopadu na obytné, príp. priemyselné budovy. K materiálu je doložené aj stanovisko 
Dopravného úradu, ktorý dôrazne neodporúča  vypúšťanie „lampiónov šťastia/lietajúcich 
lampiónov alebo neobsadených voľných ľahkých balónikov“ v blízkosti letísk v priestore 
s polomerom 20 km od vzťažného bodu riadeného letiska. Používanie pyrotechnických 

Člen KŠaM Za Proti Zdržal sa 
  Mgr. Peter Fiabáne      
  Ing. Dušan Dobšovič x x  x  
  Ing. Patrik Groma      
  PaedDr. Ľudmila Chodelková      
  PaedDr. Jana Halečková      
  Ing. Ľuboš Majer, PhD., M.B.A. x x  x  
  PhDr. Alena Mičicová      
  Janka Mikolajová      

S P O L U 6 0 0 

Člen KŠaM Za Proti Zdržal sa 
  Mgr. Peter Fiabáne      
  Ing. Dušan Dobšovič    
  Ing. Patrik Groma      
  PaedDr. Ľudmila Chodelková      
  PaedDr. Jana Halečková      
  Ing. Ľuboš Majer, PhD., M.B.A. x x x 
  PhDr. Alena Mičicová      
  Janka Mikolajová      

S P O L U 7 0 0 
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výrobkov kategórie F2 a F3, t.j. zábavných pyrotechnických výrobkov sa v tomto VZN 
navrhuje zakázať v období cez rok s výnimkou 1.1. a 31.12. príslušného kalendárneho roka. 
Diskusia: 
Mgr. Fiabáne – aká je postihnuteľnosť nerešpektovania VZN v prípade jeho schválenia? 
JUDr. Ulaher, PhD., LL.M. – bude uložená bloková pokuta za porušenie nariadenia. 
PhDr. Mičicová – nebudú postihovaní len občania, ktorí si vypustia 2-3 lampióny šťastia len 
v rámci nejakej rodinnej oslavy? 
JUDr. Ulaher, PhD., LL.M. – už podľa návodu na používanie od výrobcu, sa môžu lampióny 
vypúšťať len vo vzdialenosti min. 30 m od najbližšej budovy, čo je v podmienkach mesta 
takmer neuskutočniteľné. Napriek tomu, že postihnuteľnosť bude zrejme minimálna, je nutné 
v tomto smere niečo podniknúť. Sú však už podniknuté aj kroky cestou ZMOS-u, ktorý sa 
bude snažiť, aby sa prijal zákon, ktorý by toto všetko upravoval. 
V diskusii už nikto ďalší nevystúpil a preto predseda KŠaM vyzval členov komisie k 
hlasovaniu. 
 
Uznesenie č. 4/2016    
Komisia školstva a mládeže 
 

I. berie na vedomie a odporúča mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu na jeho 
najbližšom zasadnutí prerokovať a schváliť  
 
1.  Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa VZN mesta Žilina č. 15/2009   

o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta 
Žiliny. 

 
Výsledok hlasovania: 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K bodu 5  
 
 Predkladateľom nasledujúcich štyroch bodov programu bol Útvar hlavného 
kontrolóra, za ktorý vystúpila Ing. Lenka Tomaníčková, PhD., vedúca odd. kontroly ÚHK. 
Ako s prvým materiálom vystúpila s kontrolou plnenia uznesení MR v Žiline (príloha č. 5). 
Ing. Tomaníčková uviedla, že táto správa je podávaná v zmysle Rokovacieho poriadku MR 
v Žiline. Kontrola uznesení bola spracovaná chronologicky, pričom pri jednotlivých 
uzneseniach je uvedené, či boli splnené, príp. ak splnené neboli, je uvedený dôvod nesplnenia, 
alebo v akom štádiu riešenia tieto uznesenia sú. 
Do diskusie sa neprihlásil nikto, preto sa pristúpilo k hlasovaniu za predložený materiál. 
 

Člen KŠaM Za Proti Zdržal sa 
  Mgr. Peter Fiabáne      
  Ing. Dušan Dobšovič    
  Ing. Patrik Groma      
  PaedDr. Ľudmila Chodelková      
  PaedDr. Jana Halečková      
  Ing. Ľuboš Majer, PhD., M.B.A.    
  PhDr. Alena Mičicová     
  Janka Mikolajová      

S P O L U 7 0 1 
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Uznesenie č. 5/2016 
Komisia školstva a mládeže 
 

I. odporúča Mestskej rade v Žiline a  Mestskému zastupiteľstvu v  Žiline  
prerokovať  a zobrať na vedomie 
 
1. Správu o kontrole plnenia uznesení Mestskej rady v Žiline. 

 
Výsledok hlasovania: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K bodu 6 
 
 Na úvod k správe o výsledkoch kontrol (príloha č. 6), požiadal predseda KŠaM, Mgr. 
Fiabáne, aby sa p. kontrolórka zamerala na podanie správy o výsledkoch kontrol na ZŠ 
Karpatská, Žilina. 
Ing. Tomaníčková, PhD. krátko zosumarizovala výsledky kontroly, ktorej výsledkom bolo 28 
kontrolných zistení. Uviedla, že boli zistené nedostatky napr. v nezverejňovaní nájomných 
zmlúv, zmlúv o dielo, nesprávnom zatriedení ekonomickej klasifikácie, uhradení zálohy 
dodávateľom, čo nebolo zmluvne dohodnuté, chybne vyplatených finančných prostriedkov 
z pokladnice, neúplne vyplnených cestovných príkazoch a pod. 
Diskusia: 
Mgr. Fiabáne – na kontrolu ktorého roku bola kontrola zameraná? Vzhľadom na to, že sa 
v podstate opakujú podobné nedostatky na všetkých školách, je dôležité, aby ich riaditelia 
odstraňovali a vyvarovali sa ich. 
Ing. Tomaníčková, PhD. – kontrola bola zameraná na rok 2014. Čo sa týka pochybení, nie je 
to systémový problém, je to skôr o pochybeniach účtovníčok.  
V diskusii už nikto nevystúpil, preto sa pristúpilo k hlasovaniu. 
 
Uznesenie č. 6/2016  
Komisia školstva a mládeže 
 

I. berie na vedomie a odporúča Mestskej rade v Žiline a  Mestskému zastupiteľstvu  
       v  Žiline  prerokovať a zobrať na vedomie 
 

1. Správu o výsledkoch kontrol.  
 

 
 
 

Člen KŠaM Za Proti Zdržal sa 
  Mgr. Peter Fiabáne      
  Ing. Dušan Dobšovič    
  Ing. Patrik Groma      
  PaedDr. Ľudmila Chodelková      
  PaedDr. Jana Halečková      
  Ing. Ľuboš Majer, PhD., M.B.A.    
  PhDr. Alena Mičicová      
  Janka Mikolajová      

S P O L U 8 0 0 
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Výsledok hlasovania:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K bodu 7 
 
 K správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina za rok 2015 (príloha 
č. 7) p. kontrolórka uviedla, že sa snažili zovšeobecniť zistené nedostatky najmä pri 
organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, t.j. ZŠ a MŠ, kde bolo realizovaných aj 
najviac kontrol. Výsledkom toho je, že najviac nedostatkov bolo zistených napr. v oblasti 
zmluvných vzťahov – nezverejňovanie zmlúv, poskytovanie preddavkov dodávateľom bez 
zmluvného základu,  
cestovné príkazy – nevypĺňanie príslušných náležitostí, nie sú priložené správy zo služobných 
ciest, príp. cestovné lístky,  
pokladničné doklady – pri preberaní hotovosti nie sú vystavované príjmové pokladničné 
doklady, 
účtovné doklady neobsahujú všetky náležitosti, školy neodvádzajú príjmy z minulých rokov 
v plnej výške na účet zriaďovateľa a pod. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil, preto sa následne pristúpilo k hlasovaniu. 
 
Uznesenie č. 7/2016 
Komisia školstva a mládeže 
 

I. berie na vedomie a odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému zastupiteľstvu   
v Žiline na najbližšom rokovaní zobrať na vedomie 

 
1. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina za rok 2015. 

 
Výsledok hlasovania:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Člen KŠaM Za Proti Zdržal sa 
  Mgr. Peter Fiabáne      
  Ing. Dušan Dobšovič    
  Ing. Patrik Groma      
  PaedDr. Ľudmila Chodelková      
  PaedDr. Jana Halečková      
  Ing. Ľuboš Majer, PhD., M.B.A.    
  PhDr. Alena Mičicová      
  Janka Mikolajová      

S P O L U 8 0 0 

Člen KŠaM Za Proti Zdržal sa 
  Mgr. Peter Fiabáne      
  Ing. Dušan Dobšovič    
  Ing. Patrik Groma      
  PaedDr. Ľudmila Chodelková      
  PaedDr. Jana Halečková      
  Ing. Ľuboš Majer, PhD., M.B.A.    
  PhDr. Alena Mičicová      
  Janka Mikolajová      

S P O L U 8 0 0 
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K bodu 8 
 
 K materiálu pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina  (príloha č. 
8) Ing. Tomaníčková, PhD. uviedla, že tento materiál reaguje na zmenu, ktorá nastala po 
prijatí zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite s účinnosťou od 1.1.2016, ktorý 
zrušil zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov. 
Vzhľadom na to, že v súčasnosti je viac všeobecne záväzných právnych predpisov, v ktorých 
sú uvedené pravidlá kontrolnej činnosti, je potrebné ich zosúladiť a stanoviť konkrétne 
pravidlá, podľa ktorých bude hlavných kontrolór pri jej výkone postupovať.  
V diskusii nevystúpil s pripomienkami nikto a preto sa pristúpilo k hlasovaniu. 
 
Uznesenie č. 8/2016 
Komisia školstva a mládeže 
 

I. berie na vedomie a odporúča Mestskej rade v Žiline a Mestskému zastupiteľstvu   
v Žiline prerokovať a schváliť tak, ako boli predložené 

 
1.  Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina. 

 
Výsledok hlasovania:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K bodu 9 
 
 Rozpočet mesta Žilina na rok 2016 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 
1/2016 (príloha č. 9) predniesol vedúci OE, Ing. Karol Krutek. Zameral sa na najdôležitejšie 
zmeny rozpočtu, pričom zdôraznil, že zmena rozpočtu je tak ako vždy vyrovnaná v príjmovej 
i výdavkovej časti. Uviedol, že v príjmovej časti je na strane výšky podielových daní 
navýšenie cca o 1 100 tis. €, pričom sa vychádzalo z prepočtov MF SR, čo by však malo byť 
vo výške viac ako 913 953,- € použité na úroky v zmysle vykonateľného exekučného titulu na 
plnenie rozsudku voči MIU, s.r.o.  
Diskusia: 
Mgr. Fiabáne – ako vznikol historicky tento súdny spor? Nebude podané odvolanie? Skončí 
sa spor so spoločnosťou MIU týmto prípadným vyrovnaním? 
JUDr. Ulaher, PhD., LL.M. – vysvetlil postavenie spoločnosti MIU v 90-tych rokoch v rámci 
mesta, ako aj vývoj sporu od r. 2007, kedy jej mesto prestalo zadávať zákazky a v roku 2009 
jednostranne vypovedalo zmluvu a následne začalo vracať faktúry. Dovolanie podané bolo, 
ale na vykonateľnosť rozhodnutia to nemá vplyv. Na konci decembra minulého roku prebehli 
rokovania vedenia mesta so zástupcami spol. MIU, s.r.o., nakoľko si chcú uplatňovať i ďalšie 
nároky, všetko však bude závisieť od rozhodnutia najbližšieho MZ. 
PaedDr. Chodelková – prečo sa prestalo platiť v r. 2009? 

Člen KŠaM Za Proti Zdržal sa 
  Mgr. Peter Fiabáne      
  Ing. Dušan Dobšovič    
  Ing. Patrik Groma      
  PaedDr. Ľudmila Chodelková      
  PaedDr. Jana Halečková      
  Ing. Ľuboš Majer, PhD., M.B.A.    
  PhDr. Alena Mičicová      
  Janka Mikolajová      

S P O L U 8 0 0 
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JUDr. Ulaher, PhD., LL.M. – vtedajšie vedenie mesta chcelo skončiť so zmluvami z 
minulosti, ktoré boli pre mesto nevýhodné. 
PhDr. Mičicová – čo je plánované s budovou „Lesník-a“? 
Ing. Krutek – budovu Lesníka mesto odkúpilo od štátu a plánuje ju prebudovať na obytnú 
budovu. 
PaedDr. Chodelková – kapitálový transfer pre MsHK Žilina, a.s. na vybudovanie novej 
trafostanice a garáže pre rolbu je nutný vo výške 120 000,- €? 
Ing. Krutek – náklady sú reálne, prepočet návratnosti nákladov je rok a pol. 
Ing. Groma – na túto investíciu bude vypísaná verejná súťaž. 
  
Uznesenie č. 9/2016   
Komisia školstva a mládeže 

 I.  berie na vedomie a odporúča   Mestskej rade v Žiline a Mestskému  zastupiteľstvu v 
Žiline  na  najbližšom  zasadnutí  prerokovať a schváliť 

 
 1.  Zmenu  rozpočtu  mesta  Žilina  rozpočtovým  opatrením  č. 1/2016  tak,  ako  je 
      predložená. 
  

Výsledok hlasovania:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K bodu 10 
 
     K návrhu VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v ZŠ (príloha č.10) vystúpila vedúca OŠaM, Mgr. Zapletajová.  Uviedla, že tento 
návrh sa podáva z dôvodu zmeny a doplnenia zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) zákonom č. 188/2015 Z.z. tak, že sa zmenil termín prihlasovania dieťaťa na 
plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ, a to od. 1. apríla do 30. apríla. Túto zmenu 
privítala i odborná verejnosť. 
V rámci diskusie potvrdili túto skutočnosť aj členky KŠaM, PaedDr. Halečková, riaditeľka ZŠ 
a p. Mikolajová, riaditeľka MŠ, ktoré ešte podotkli, že týmto sa mení aj zápis detí do MŠ. Iné 
otázky v rámci diskusie neboli položené, preto predseda KŠaM vyzval členom komisie na 
hlasovanie  
         
Uznesenie č. 10/2016   
Komisia školstva a mládeže 

 I.  odporúča   Mestskej rade v Žiline a Mestskému  zastupiteľstvu v Žiline  na    
najbližšom  zasadnutí  prerokovať a schváliť 

 
 1.  Návrh VZN  o určení  miesta  a času  zápisu  dieťaťa  na  plnenie  povinnej školskej            
      dochádzky v ZŠ. 

Člen KŠaM Za Proti Zdržal sa 
  Mgr. Peter Fiabáne     
  Ing. Dušan Dobšovič    
  Ing. Patrik Groma      
  PaedDr. Ľudmila Chodelková     
  PaedDr. Jana Halečková      
  Ing. Ľuboš Majer, PhD., M.B.A.    
  PhDr. Alena Mičicová      
  Janka Mikolajová      

S P O L U 6 0 2 
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Výsledok hlasovania:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
K bodu 11 
 
 Predkladateľ materiálu Návrh na zrušenie mestskej rady (príloha č. 11) p. Ján Púček, 
poslanec MZ v Žiline, ospravedlnil svoju neprítomnosť a predseda KŠaM, Mgr. Fiabáne, 
prečítal jeho mailovú korešpondenciu. Následne vyzval prítomných k diskusii. Do diskusie sa 
nikto neprihlásil, preto sa pristúpilo k hlasovaniu. 
 
Uznesenie č. 11/2016   
Komisia školstva a mládeže 

 I.  odporúča   Mestskej rade v Žiline a Mestskému  zastupiteľstvu v Žiline  na    
najbližšom  zasadnutí  prerokovať a schváliť tak, ako bol predložený 

 
 1.  Návrh na zrušenie mestskej rady. 

 
Výsledok hlasovania:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K bodu 12 
 
 Aj návrh na zmenu Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline 
(príloha č. 12), predkladal poslanec MZ v Žiline, p. Ján Púček. Nakoľko i tento materiál bol 
viackrát prerokovávaný, členovia komisie s ním boli oboznámení a do diskusie sa nikto 
neprihlásil, začalo sa o návrhu ihneď hlasovať. 
 
 

Člen KŠaM Za Proti Zdržal sa 
  Mgr. Peter Fiabáne      
  Ing. Dušan Dobšovič    
  Ing. Patrik Groma      
  PaedDr. Ľudmila Chodelková      
  PaedDr. Jana Halečková      
  Ing. Ľuboš Majer, PhD., M.B.A.    
  PhDr. Alena Mičicová      
  Janka Mikolajová      

S P O L U 8 0 0 

Člen KŠaM Za Proti Zdržal sa 
  Mgr. Peter Fiabáne      
  Ing. Dušan Dobšovič   

  Ing. Patrik Groma    

  PaedDr. Ľudmila Chodelková    

  PaedDr. Jana Halečková    

  Ing. Ľuboš Majer, PhD., M.B.A.    
  PhDr. Alena Mičicová      
  Janka Mikolajová     

S P O L U 0 2 6 
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Uznesenie č. 12/2016   
Komisia školstva a mládeže 

 I.  odporúča   Mestskej rade v Žiline a Mestskému  zastupiteľstvu v Žiline  na    
najbližšom  zasadnutí  prerokovať a schváliť tak, ako bol predložený 

 
 1.  Návrh na zmenu Zásad odmeňovania poslancov MZ v Žiline 

 
Výsledok hlasovania:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K bodu 13 
 
 V bode rôzne vystúpila vedúca OŠaM, Mgr. Zapletajová, ktorá informovala 
prítomných s plánovanými investíciami pre školy a školské zariadenia v r. 2016, medziinými 
napr. nadstavba MŠ Trnavská; opravy vzduchotechník v školských jedálňach; MŠ 
Suvorovova – rokovania s firmou KIA – „podniková“ MŠ; úprava podkrovia ZUŠ Árvaya a i. 
Mgr. Fiabáne sa spýtal kedy bude nové VZN o výške fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku 
na rok 2016 pre školy a školské zariadenia. Mgr. Zapletajová odpovedala, že bude pripravené 
na najbližšie zasadnutie KŠaM a následne na rokovania MR a MZ, nakoľko až po januári 
bude známa výška skutočných nákladov za celý rok 2015, ako aj MŠVVaŠ SR zverejní 
v priebehu mesiaca január výšku dotácie originálnych kompetencií. 
Mgr. Fiabáne sa informoval aj na situáciu v oblasti ŠJ MŠ Zástranie a ŠJ MŠ Budatín, kde ku 
koncu minulého roka prebehli určité informácie o ich zrušení.  
Mgr. Zapletajová uviedla, že momentálne sa čaká na vyjadrenie RÚVZ Žilina, či je 
v kapacitných a priestorových možnostiach, aby MŠ Zástranie varilo stravu pre VŠJ MŠ 
Zádubnie. Taktiež sa preveruje možnosť prípravy stravy pre MŠ Budatín na Základnej škole, 
Slov. dobrovoľníkov, Žilina.  
Mgr. Fiabáne sa ešte spýtal, kedy budú známe výsledky zápisu do 1. ročníka ZŠ. Vedúca 
OŠaM informovala prítomných, že výsledky zápisu budú známe až po aprílovom zasadnutí 
MZ, ale keď budú spracované, bude ihneď zaslaná informácia. 
Týmto sa diskusia k bodu rôzne ukončila. 
 
 
 
 
 

Člen KŠaM Za Proti Zdržal sa 
  Mgr. Peter Fiabáne      
  Ing. Dušan Dobšovič   

  Ing. Patrik Groma    

  PaedDr. Ľudmila Chodelková    

  PaedDr. Jana Halečková    

  Ing. Ľuboš Majer, PhD., M.B.A.    
  PhDr. Alena Mičicová      
  Janka Mikolajová     

S P O L U 0 2 6 
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K bodu 14 
 

Na  záver   zasadnutia  predseda  Komisie  školstva  a  mládeže  MZ  v  Žiline  -   Mgr.  
Peter Fiabáne, poďakoval  členom  za účasť a zasadnutie  KŠaM  ukončil. 
 
 
 
V Žiline dňa 22.01.2016 
 
 
 
 

   Mgr. Peter Fiabáne 
                   predseda komisie školstva a mládeže 

 
 

 
 
  

 
Zapísala: Janka Vavrová,  sekretár KŠaM 
 
 
 
 


