Komisia školstva, kultúry a športu pri MsZ v Zlatých Moravciach

Zápisnica
zo zasadnutia komisie školstva, kultúry a športu pri MsZ
Dátum: 11.06.2018
Prítomní: JUDr. Pavel Dvonč, PaedDr. Pavol Petrovič, PaedDr. Klaudia Ivanovičová, Mária
Ďurčeková, Ing. Marián Pánik
Neprítomní: RNDr. Jozef Paluška, Bc. Roman Gálik
Prizvaní a hostia: Simona Holubová, riaditeľka MSKŠ
Mgr. Denisa Uhrinová, poslankyňa MsZ
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Rokovací poriadok komisií MsZ
5. Návrh novelizácie VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta dodatkom č. 1
6. Návrh novelizácie VZN č. 5/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení dodatkom č. 2
7. Informácia o žiadostiach ZŠ Robotnícka 25 na poskytnutie finančných prostriedkov
k zabezpečeniu diétneho stravovania a opravy schodov
8. Prideľovanie dotácií pre šport, kultúru a vzdelávanie
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

K bodu 1/
Otvorenie
Predseda komisie JUDr. Pavel Dvonč otvoril zasadnutie komisie. Privítal prítomných členov
komisie a skonštatoval, že komisia je spôsobilá rokovať a uznášať sa, prítomní 4 členovia.
K bodu 2/
Schválenie programu
Predseda komisie oboznámil prítomných s programom rokovania. Členovia komisie program
jednomyseľne schválili.
Hlasovanie:
Za: 4 (Dvonč, Ivanovičová, Petrovič, Ďurčeková)
Proti: O
Zdržal sa: O
Predseda komisie skonštatoval, že program rokovania komisie bol schválený.
K bodu 3/
Kontrola plnenia uznesení
Členovia komisie zobrali na vedomie kontrolu plnenia uznesenia.
K bodu 4/
Rokovací poriadok komisií MsZ
Členovia komisie nemali pripomienky, predseda komisie dal hlasovať.

Hlasovanie:

Za: 4 (Dvonč, Ivanovičová, Petrovič, Ďurčeková)
Proti: O
Zdržal sa: O
Komisia školstva, kultúry a športu prerokovala návrh Rokovacieho poriadku a odporučila ho
predložiť MsZ na schválenie

K bodu 5
Návrh novelizácie VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta dodatkom č. 1
PaedDr. Ivanovičová - prečo schvaľujeme projekty tak neskoro, nemusela byt' zmena.
PaedDr. Petrovič - neboli zapracované pripomienky z komisie do VZN. Dával návrh, že
organizácia bude podávať len jednu žiadosť na celoročnú činnosť a vôbec to nebolo
akceptované. Keby bolo prijaté VZN tak, ako navrhoval, nebolo by teraz potrebné prijímať
žiaden dodatok a organizácie by dokázali flexibilnejšie narábať s dotáciami. Ďalšou
požiadavkou komisie bolo, aby sa čo najviac odbúrala byrokracia v predkladaných
žiadostiach a dokumenty, ktoré nevyžaduje zákon nevyžadovalo ani Mesto. Komisia preto
žiadala aby jej povedali, že na základe akého zákona, vyhlášky alebo smernice v prijatom
VZN, musia organizácie predkladať všetky tie doklady. Na otázku doteraz nebolo
zodpovedané. Z týchto dôvodov sa hlasovania na teraz zdrží.

PaedDr. Ivanovičová - úpravy VZN boli robené na finančnej komisii.
Mgr. Uhrinová - je možné dať novelizovať VZN
Hlasovanie: Za: 1 (Ivanovičová)
Proti: 1 (Dvonč)
Zdržal sa: 2 (Ďurčeková, Petrovič)
prerokovala návrh novelizácie VZN č. 2/2018
Komisia školstva, kultúry a športu
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta dodatkom č. 1. a neodporučila ho predložiť na
schválenie do MsZ.

K bodu 6/
Návrh novelizácie VZN č. 5/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení dodatkom č.2
Mgr. Hollá oboznámila členov komisie s dôvodom novelizácie VZN na základe požiadaviek
základných škôl na zvýšenie mzdových nákladov na zamestnancov ŠJ a ŠKD a ZUŠ na
zvýšenie dotácie z dôvodu vyplatenia odchodného pre zamestnancov odchádzajúcich do
dôchodku.
Hlasovanie: Za: 4 (Dvonč, Ivanovičová, Petrovič, Ďurčeková)
Proti: O
Zdržal sa: O
Komisia školstva, kultúry a športu prerokovala Návrh novelizácie VZN č. 512017 o určení
výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení dodatkom č.2 a odporučila ho
predložiť MsZ na schválenie.
K bodu 7/
Informácia o žiadostiach ZŠ Robotnícka 25 na poskytnutie finančných prostriedkov
k zabezpečeniu diétneho stravovania a na opravu schodov
Mgr. Hollá informovala o potrebe diétneho stravovania pre deti s tráviacimi problémami, aj
o vstupných nákladoch na prijatie kuchárky na 50% úväzok, na zakúpenie kuchynského
riadu, pracovných pomôcok a náradia, pracovných stolov, drezu, odvozu stravy na miesto
výdaja v celkovej výške asi 4 698 €.
PaedDr. lvanovičová - to sú vysoké náklady, teraz treba riešiť naliehavejšie veci

Komisia školstva, kultúry a športu berie žiadosť ZŠ Robotnícka 25 na vedomie, neodporúča
predložiť na prerokovanie do MsZ z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí na diétne
stravovanie a vysokých finančných nákladov.
Žiadosť ZŠ Robotnícka 25 na opravu poškodených schodov a rampy
PaedDr. Ivanovičová - má škola 2% z podielových daní, takéto opravy môže riaditeľka dať
opraviť v spolupráci s rodičmi.
Mgr. Uhrinová, p. Ďurčeková - nie je to predražené? Ceny protišmykovej dlažby sú
privysoké, tak isto aj cena práce.
Komisia školstva, kultúry a športu berie žiadosť ZŠ Robotnícka 25 na opravu poškodených
schodov a rampy na vedomie, ale nesúhlasí s predloženým návrhom rozpočtu na opravu
schodov.
Ing. Pánik prišiel o 16.00 hod
K bodu 8/
Prideľovanie dotácií na šport, kultúru a vzdelávanie
JUDr. Dvonč - navrhol všetky žiadosti, ktoré úplne alebo čiastočne nesplnili všetky
náležitosti podľa platného VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta, aby boli
vyradení z posudzovania.
Hlasovanie: Za: 5 (Dvonč, Ivanovičová, Petrovič, Ďurčeková, Pánik)
Proti: O
Zdržal sa: O

Prideľovanie dotácií na oblasť KULTÚRA
V oblasti kultúra bolo podaných 20 žiadostí, úplne alebo čiastočne nesplnili náležitosti podľa
platného VZN č. 2/2018 10 žiadostí.
p. Holubová oboznámila členov komisie, že OZ Inovec, OZ Chyzerovce poberajú nepriamu
dotáciu v poskytovaní priestorov zdarma, treba to zohľadniť pri určovaní výšky dotácie.
Mgr. Uhrinová - treba posudzovať aj veľkosť telesa, pre aký počet sa dotácia poskytuje. Aj
OZ FREE TIME SK má priestory v Dennom centre, platí len energie.
JUDr. Dvonč navrhol upraviť výšku dotácie pre FREE TIME SK na 700 € a Carmine Vocum
na 1000 €, pretože je to neprimerane vysoká požiadavka oproti ostatným a OZ
CHYZEROVCE znížiť o 50 €. Ostatným žiadateľom navrhuje ponechať požadovanú výšku
dotácie.
Hlasovanie: Za: 3 (Dvonč, Petrovič, Pánik)
Proti: 1 (Ivanovičová, Ďurčeková)
Zdržal sa: O
Komisia školstva, kultúry a športu schválila výšku dotácie v oblasti kultúry vo výške 6 OOO
eur podľa prílohy č. 1.
p. Ďurčeková skonštatovala, že nepriame dotácie sa zohľadnili pri určovaní výšky dotácií.
Prideľovanie dotácií na oblasť ŠPORT
V oblasti športu bolo podaných 24 žiadostí, 8 žiadostí úplne alebo čiastočne nesplnilo
náležitosti podľa platného VZN č. 2/2018. Dve žiadosti má OZ Atletika pre deti a OZ
Kynologický klub.
JUDr. Dvonč - navrhol hlasovať za každú žiadosť zvlášť.
Živnostník Roman Brožek - nakoľko by to bola len podpora individuálneho športovca, ktorý
to robí aj ako hobby , lepšie je podporiť prácu s deťmi. Petrovič navrhoval, aby dostal aspoň
symbolických 100 eur nakoľko bol ocenený aj ako športovec roka. Väčšina usúdila, že
ocenenie už dostal a spomenutá suma by bola smiešna, tak zostal návrh O eur

Hlasovanie:

Za: 3 (Dvonč, Petrovič, Ďurčeková, Pánik)
Proti: O
Zdržal sa: 2 (lvanovičová, Petrovič )

OZ Atletika pre deti- má dve žiadosti, preto sa posudzuje len jedna - návrh 950 €
p. Holubová - OZ má nepriamu dotáciu v zapožičaní priestorov na štadióne
Hlasovanie: Za: 4 (Dvonč, Ivanovičová, Petrovič, Ďurčeková, Pánik)
Proti: O
Zdržal sa: O
OZ Chyzerovce - návrh 200 €
Hlasovanie: Za: 4 (Dvonč, Ivanovičová, Petrovič, Pánik)
Proti: O
Zdržal sa: 1( Ďurčeková)
návrh 200 €
Hlasovanie: Za: 3 (Dvonč, lvanovičová, Ďurčeková)
Proti: 2 (Petrovič, Pánik)
Zdržal sa: O
OZ PLATAN - návrh 400 €
Hlasovanie: Za: 4 (Dvonč, Petrovič, Ďurčeková, Pánik)
Proti: O
Zdržal sa: O
Nehlasovala: Ivanovičová

DJ Viktorka-

OZ Klub pozemného hokeja HOKO - návrh 700 €
Hlasovanie: Za: 5 (Dvonč, Ivanovičová, Petrovič, Ďurčeková, Pánik)
Proti: O
Zdržal sa: O
RZ pri MŠ Žitavské nábrežie - návrh 400 €
Hlasovanie: Za: 3 (Dvonč, , Ďurčeková, Pánik)
Proti: O
Zdržal sa: 1 (Petrovič)
Nehlasovala: Ivanovičová
RZ SLNIEČKO - návrh 200 €
Hlasovanie: Za: 5 (Dvonč, lvanovičová, Petrovič, Ďurčeková, Pánik)
Proti: O
Zdržal sa: O
OZ BOX Club -neodporúča sa na prevádzkové a logistické náklady, návrh 600 €
Hlasovanie: Za: 4 (Dvonč, lvanovičová, Petrovič, Pánik)
Proti: O
Zdržal sa: 1( Ďurčeková)
OZ Horolezecký klub - návrh 700 €
Hlasovanie: Za: 4 (Dvonč, lvanovičová , Ďurčeková, Pánik)
Proti: O
Zdržal sa: 1 (Petrovič)RZ pri CVČ - návrh 300 €
Hlasovanie: Za: 4 (Dvonč, Petrovič, Ďurčeková, Pánik)
Proti: O
Zdržal sa: 1 (lvanovičová)

Hokejový klub HC - návrh 800 €.
Hlasovanie: Za: 4 (Dvonč, Ivanovičová, Petrovič, Ďurčeková)
Proti: O
Zdržal sa: 1 (Pánik)
OZ Kynologický klub - návrh 400 €
Hlasovanie: Za: 5 (Dvonč, Ivanovičová, Petrovič, Ďurčeková, Pánik)
Proti: O
Zdržal sa: O
Komisia školstva, kultúry a športu schválila výšku dotácie v oblasti športu vo výške 6 OOO
eur podľa prílohy č. 2.
Prideľovanie dotácií na oblasť VZDELÁVANIE
Celkom 3 žiadosti, z toho 2 nespÍňajú.
JUDr. Dvonč navrhol neudeliť dotáciu DJ Viktorka, pretože už dostali dotáciu a navrhuje
sumu 1 400 eur rozdeliť do oblasti športu, kde boli požiadavky oveľa vyššie ako bolo možné
poskytnúť.
Hlasovanie: Za: 4 (Dvonč, Petrovič, Ďurčeková, Pánik)
Proti: O
Zdržal sa: 1 (Ivanovičová)
Komisia školstva, kultúry a športu neschválila pridelenie dotácie v oblasti vzdelávanie príloha č. 3
Mgr. Hollá upozornila, že nemusí byt' rozdelená celá výška, časť sa môže ponechať na
rozdelenie neskôr.
JUDr. Dvonč - vlani neboli všetci plánované financie rozdelené, už sa neskôr neprideľovali
a potom prepadli do rozpočtu.
Suma 1 400 € bola rozdelená:
vo výške 100 € pre OZ Chyzerovce, OZ Platan, RZ pri MŠ Žitavské nábr., RZ Slniečko,
OZ BOX Club, OZ Kynologický klub,
vo výške 50 €pre OZ Atletika pre deti a OZ Klub pozemného hokeja HOKO,
vo výške 300 € pre RZ pri CVČ,
vo výške 400 €pre OZ Horolezecký klub.
Komisia školstva, kultúry a športu schválila zvýšenie výšky dotácie v oblasti športu o sumu
1 400 eur, ktorá mala byt' rozdelená na oblasť vzdelávania - príloha č. 4.
Hlasovanie: Za: 4 (Dvonč, Petrovič, Ďurčeková, Pánik)
Proti: O
Zdržal sa: 1 (Ivanovičová)
Ad 9)
Návrh na uznesenie:

1) Komisia školstva, kultúry a športu prerokovala návrh Rokovacieho poriadku a
ho predložiť MsZ na schválenie

odporučila

2) Komisia školstva, kultúry a športu prerokovala návrh novelizácie VZN č. 2/2018
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta dodatkom č. 1. a neodporučila ho predložiť na
schválenie do MsZ.

3) Komisia školstva, kultúry a športu prerokovala Návrh novelizácie VZN č. 5/2017 o určení
výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení dodatkom č.2 a odporučila ho
predložiť MsZ na schválenie
4) Komisia školstva, kultúry a športu berie žiadosť ZŠ Robotnícka 25 na vedomie, ale
neodporúča predložiť na prerokovanie do MsZ z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí na
diétne stravovanie a vysokých finančných nákladov.

berie žiadosť ZŠ Robotnícka 25 na opravu
5) Komisia školstva, kultúry a športu
poškodených schodov a rampy na vedomie, ale nesúhlasí s predloženým návrhom rozpočtu na
opravu schodov.
6) Komisia školstva, kultúry a športu

neodporučila zaradiť na poskytnutie dotácie tie žiadosti,

ktoré úplne alebo čiastočne nesplnili všetky náležitosti v zmysle platného VZN č. 2/2018
o poskytovaní dotácií

Komisia školstva, kultúry a športu odporučila
kultúry vo výške 6 OOO eur podľa prílohy č. 1.
7)

Komisia školstva, kultúry a športu odporučila
vo výške 6 OOO eur podľa prílohy č. 2.

8)

9) Komisia školstva, kultúry a športu
vzdelávanie. - príloha č. 3

na schválenie

na schválenie

výšku dotácie v oblasti

výšku dotácie v oblasti športu

neodporučila na schválenie

pridelenie dotácie v oblasti

zvýšenie výšky dotácie
Komisia školstva, kultúry a športu odporučila na schválenie
v oblasti športu o sumu 1 400 eur, ktorá mala byť rozdelená na oblasť vzdelávania - príloha
č. 4.
1 O)

Záver
Predseda komisie školstva, kultúry a športu JUDr. Dvonč ukončil zasadnutie a poďakoval
všetkým prítomným za aktívnu účasť.
V Zlatých Moravciach

11.06.2018

/'

Zapísala:

�'.�

„„„

.

:

„.

�

„„

Mgr. Danuša Hollá
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Mesto Zlaté Moravce
Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
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