
 

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
Komisia školstva, mládeže a športu 

 

 Zápisnica č. 5/2021 

zo zasadnutia komisie školstva, mládeže a športu  

 

Dátum a miesto zasadnutia: 23.11.2021 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ č. 254 

Prítomní: 8 členov komisie, t. j. 72,72 % - viď prezenčná listina                             

Program :  

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia/ predseda komisie Mgr. J. Pavlíček 

2. Informácia o zabezpečení prevádzky škôl a ŠZ v mimoriadnej situácii/ Mgr. Hevery 

3. Úprava rozpočtu mesta na rok 2021 v programe P 9-Vzdelávanie/ Mgr. D. Hevery 

4. Návrh dodatku č. 9 VZN mesta č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a 

prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 

zariadenia a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov 

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach/ Mgr. D. Hevery 

5. Návrh programového rozpočtu mesta na rok 2022 v programe Vzdelávanie/ Mgr. D. Hevery  

6. Rôzne, diskusia 

7. Schválenie uznesení/ predseda komisie Mgr. J. Pavlíček 

 

K bodu č. 1: 

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Ján Pavlíček. Komisia schválila program 

rokovania bez pripomienok. 

K bodu 2 Informácia o zabezpečení prevádzky škôl a ŠZ v mimoriadnej situácii 

Tajomník komisie Mgr. Hevery informoval o  opatreniach ÚVZ SR a MŠVVaŠ SR (covid automat, 

vyhlášky, školský semafor) na prevádzku škôl a školských zariadení a o ich aplikácii v školách 

a školských zariadeniach.  

RÚVZ v Trenčíne rozhoduje o karanténe žiakov príslušných tried a ďalších osôb v úzkom kontakte 

s pozitívnou osobou podľa výskytu pozitívnych prípadov v škole. V karanténe sú aktuálne po 2 

triedy v základných školách, v materskej škole je v karanténe 1 trieda na elokovanom pracovisku na 

Dibrovovej ulici, 1 trieda na EP-Ul. J. Kollára 25 a na EP na Hviezdoslavovej ulici všetky 3 triedy.  

Krízový štáb mesta rozhodol s účinnosťou od 22.11.2021 (pondelok) predbežne na 14 dní o zrušení 

poskytovania školských telocviční na športovú a inú činnosť iným subjektom vrátane športových 

klubov. Základné školy a materská škola zabezpečujú vzdelávanie prezenčne a pre triedy v karanténe 

dištančne, ZUŠ a CVČ môžu prezenčne vzdelávať len individuálnou formou. 

Mesto ako zriaďovateľ škôl dohodlo so ZZ MarMedico pre svoje organizácie možnosť bezplatného 

otestovania zamestnancov, ktorého negatívny výsledok zamestnávatelia vyžadujú od 22.11.2021 ako 

jednu z podmienok vstupu zamestnancov na pracovisko. 

K bodu 3 Úprava rozpočtu mesta na rok 2021 v programe P 9-Vzdelávanie 

Tajomník komisie informoval o 3. úprave programového rozpočtu mesta na rok 2021, ktorá bude 

prerokovaná na MsZ 7.12.2021. Rozpočet sa upravuje z dôvodu zmeny výšky príjmov z dotácií 

a príspevkov zo štátneho rozpočtu a zmeny výšky príjmov z vlastnej činnosti škôl, ktoré sú 

ovplyvnené obmedzeniami v prevádzke škôl.  

Na odstránenie havarijného stavu strechy a podláh v telocvičniach ZŠ-Odborárska dostalo mesto 

dotáciu zo ŠR vo výške 152 065 eur. 

V nadväznosti na legislatívne zmeny sa zvyšuje príspevok zo ŠR pre MŠ na povinné predprimárne 

vzdelávanie detí a detí v hmotnej núdzi z 38 243 € na 63 086 €.   

 



 

K bodu 4 Návrh dodatku č. 9 VZN mesta č. 8/2018-VZN o určení výšky finančných 

prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov  

Členovia komisie prerokovali návrh dodatku č. 9 VZN č. 8/2018. Dodatkom sa určuje výška dotácie 

na žiaka školy a ŠZ v originálnej kompetencii na účely stanovenia rozpočtu škôl v originálnej 

kompetencii na rok 2022 a zvyšuje sa od 1.1.2022 finančné pásmo na nákup potravín na výrobu jedla 

v ŠJ z dôvodu rastu cien potravín.  

Nakoľko došlo k zmene školského zákona a výšku mesačných príspevkov za žiakov škôl a školských 

zariadení budú obce od 1.4.2022 určovať podľa nových pravidiel vo VZN, MsÚ-OŠMaTK pripraví 

na zasadnutie komisie v 1. štvrťroku 2022 návrh nového všeobecne záväzného nariadenia. 

 

K bodu 5 Návrh programového rozpočtu mesta na rok 2022 v programe P 9-Vzdelávanie 

Tajomník komisie Mgr. Hevery predstavil návrh programového rozpočtu mesta na rok 2022 

v programe 9-Vzdelávanie a návrh orientačného rozpočtu na roku 2023 a 2024. V rozpočte je 

zahrnutá valorizácia funkčných platov zamestnancov v originálnej kompetencii od 1.1.2022 o 5%.  

V návrhu rozpočtu sú okrem výdavkov na mzdy a prevádzku zahrnuté nasledovné investičné akcie 

a rozsiahlejšie opravy v školách: 

- odstránenie havarijného stavu strechy a podláh v telocvičniach ZŠ-Odborárska 

- obstaranie projektovej dokumentácie atletickej dráhy pre ZŠ, Ul. kpt. Nálepku 

- dokončenie ihriska v ZŠ, Tematínska  

- nadstavba MŠ, Poľovnícka ul. (podmienené úspešnosťou projektu a získaním NFP) 

- obstaranie projektovej dokumentácie novej MŠ v areáli bývalého VÚ na Bzinskej ul. 

- obstaranie štúdie nadstavby pavilónu 1. stupňa ZŠ, Tematínska  

- oprava 2 sociálnych zariadení EP MŠ Dibrovova  

- oprava strechy EP MŠ Hurbanova  

- stavebná úprava malej telocvične ZŠ, Tematínska 

- zhotovenie cykloprístreškov v ZŠ (podmienené úspešnosťou projektu a získaním NFP) 

- oprava povrchov nádvoria a chodníkov v ZUŠ 

- obstaranie PC vybavenia odbornej učebne ZUŠ a projekt klimatizácie budovy 

 

K bodu 6 Rôzne, diskusia 

Tajomník komisie Mgr. Hevery informoval, že vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu 

sa zasadnutie komisie plánované na 2.12.2021 neuskutoční. 

Podpredsedníčka komisie PhDr. Hejbalová upozornila, že na parkovisku vo dvore ZUŠ parkujú aj 

autá, ktorých vlastníci nemajú nič spoločné so školami pôsobiacimi v areáli. 

MUDr. Bielik navrhol zabezpečiť osvetlenie vchodu do ZUŠ a športového areálu ZŠ-Tematínska 

ul. a zhotovenie nového vchodu do areálu ZUŠ zo Sasinkovej ulice. 

 

K bodu 7 – schválenie uznesení: 

Uznesenie č. 5/2021-KŠMŠ: 

Komisia školstva, mládeže a športu schválila: 

1. návrh 3. úpravy rozpočtu v programe 9-Vzdelávanie na rok 2021 

2. návrh dodatku č. 9 VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a ich zákonných zástupcov 

3. návrh rozpočtu v programe 9-Vzdelávanie na rok 2022 

 

V Novom Meste nad Váhom 23.11.2021. 

 

 



 

Mgr. Ján Pavlíček                                  Mgr. Dušan Hevery 

predseda komisie                                          tajomník komisie 


