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Zápisnica č. 10  
 zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru a ZPOZ pri MsZ Senica 

zo dňa  30.11.2017 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program:   

- privítanie    

- Rozpis rozpočtu prenesených kompetencií na rok 2017 

- Dodatok č. 3 k VZN č.49 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na 

dieťa/žiaka škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Senica  

- rôzne  

 

1. Otvorenie – prítomných členov komisie  ako aj hostí v zastúpení  Ing. Elena Valášková / 

zástupkyňa primátora mesta / privítal predseda komisie Mgr. Peter Pastucha a  oboznámil 

s programom zasadnutia komisie.  

 

2. Na úvod zasadnutia komisie odovzdal slovo Ing. Výletovej , ktorá informovala  prítomných 

o definitívnom rozpise rozpočtu na prenesené kompetencie pre školy a školské zariadenia 

v pôsobnosti mesta Senica . Celkový rozpis rozpočtu bol v mesiaci 11/2017 prerokovaný 

s jednotlivými riaditeľmi škôl a ich  účtovníčkami. Rozpis rozpočtu sa odvíjal od skutočnej potreby, 

odstránenia havarijných stanov u jednotlivých škôl v nadväznosti na efektivitu vynakladania 

finančných prostriedkov ako aj pokrytia všetkých požiadaviek na mzdové náklady jednotlivých 

škôl.  Definitívny rozpis rozpočtu bol v zmysle § 4 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní 

základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zaslaný na 

Okresný úrad na zverejnenie.  

3. Ďalším bodom programu  bolo prerokovanie Dodatku č. 3 k VZN č.49 o určení výšky finančných 

prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa, žiaka škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta 

Senica . Na základe predpokladaných finančných prostriedkov zo ŠR v rámci podielových daní na 

rok 2018 ako aj v súlade s nariadením vlády SR č.668/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov  

a zberu údajov k 09/2017 bol spracovaný návrh dodatku č. 3 , kde je stanovený objem finančných 

prostriedkov na jedno dieťa/žiaka na rok podľa kategórie materských škôl, základných škôl, 

základných umeleckých škôl a školských zariadení.  

4. V bode rôzne predseda komisie pozval všetkých prítomných na vianočnú dedinu .  

 

 
 
Návrh na uznesenie :  

Uznesenie č. 12/2017 zo dňa 30.11.2017 

- Komisia pre vzdelávanie, kultúru a zbor pre občianske záležitosti  na svojom zasadnutí dňa 

30.11.2017 prerokovala -  Dodatok č. 3 k VZN č.49 o určení výšky finančných prostriedkov na 

prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Senica a 

odporúča predložiť materiál na schválenie do MsR a MsZ. 

 

Hlasovanie : Prítomní : 8     za : 8 proti : 0  zdržal sa: 0  počet členov : 9 

 

 

Predseda komisie  poďakoval členom a hosťom za účasť a zasadnutie komisie ukončil. 

Predpokladané zasadnutie komisie je plánované na 20.12.2017. 

 

Príloha : prezenčná listina, Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 49 o určení výšky finančných prostriedkov na 
prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Senica 
Zapísala: Ing. Výletová 


