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Zápisnica č. 4 
 zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru a SPOZ pri MsZ Senica 

zo dňa  12. 04. 2017 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
Program:   

1. privítanie     
2. prerokovanie Správ o plnení príjmov a výdavkov za školy a školské zariadenia za 
rok 2016  
3. prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Senica v zmysle VZN 
č.20 – projekt SENICKÁ DIVADELNÁ HORÚČKA 2017 
4. rôzne 

 
1. Otvorenie – prítomných členov komisie  privítal na úvod zasadnutia predseda komisie 

a súčasne oboznámil prítomných  s programom zasadnutia komisie.  
 
2. Predmetom rokovania bolo prerokovanie Správ o plnení príjmov a výdavkov za školy 

a školské zariadenia za rok 2016 
- o predložených správach o plnení príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií za 

rok 2016 informovala Ing. Výletová. Všetky školy a školské zariadenia v pôsobnosti 
mesta hospodárili so schváleným rozpočtom .  Rozdiel medzi rozpočtom a plnením je 
oprávnené prekročenie výdavkov, ktoré môže rozpočtová organizácia prekročiť 
o dosiahnuté príjmy . Celkové dosiahnuté príjmy za školy a školské zariadenia v roku 
2016 boli vo výške  354 549,05 €. Tieto príjmy boli v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. 
v platnom znení následne vrátené na použitie tým školám a školským zariadeniach , 
ktoré tieto príjmy dosiahli.  
 

3.  Členovia komisie boli oboznámení s predloženou žiadosťou o poskytnutí dotácie 
z rozpočtu mesta Senica v zmysle VZN č. 20. Žiadosť o poskytnutie dotácie bola 
predložená od organizácie : Záhorácke divadlo k projektu : SENICKÁ DIVADELNÁ 
HORÚČKA 2017 na uskutočnenie tradičného divadelného festivalu Senická divadelná 
horúčka, ktorý Záhorácke divadlo organizuje spoločne s MsKS. V roku 2017 sa bude 
konať už deviaty ročník. Celková požadovaná výška dotácie z rozpočtu mesta je vo výške 
5 000,- €.   

 „ Členovia komisie po preštudovaní žiadosti odporúčajú MsR  schváliť dotáciu na projekt 
vo výške 4 000,- € na realizáciu projektu : SENICKÁ DIVADELNÁ HORÚČKA 2017 “  

 
Ďalšie zasadnutie komisie sa navrhuje na 18.04.2017, kedy bude predmetom zasadnutia 
prerokovanie žiadostí z rozpočtu mesta Senica do  3 320 €.  
Predseda komisie poďakoval členom a hosťom za účasť a zasadnutie komisie ukončil.  
 
Uznesenie č.2/2017 zo dňa 12.04.2017 

Komisia pre vzdelanie , kultúru a zbor pre občianske záležitosti na svojom zasadnutí 
dňa 12.04.2017 prerokovala Správy o plnení príjmov a výdavkov za školy a školské 
zariadenia za rok 2016 . Predložené Správy odporúčajú členovia komisie MsZ v 
Senici zobrať na vedomie .  

 
Uznesenie č.3/2017 zo dňa 12.04.2017 
Komisia pre vzdelanie , kultúru a zbor pre občianske záležitosti na svojom zasadnutí dňa 

12.04.2017 prerokovala predloženú  Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta 
Senica v zmysle VZN č.20 . „ Členovia komisie po preštudovaní žiadosti odporúčajú MsR  
schváliť dotáciu na projekt vo výške 4 000,- € na realizáciu projektu : SENICKÁ 
DIVADELNÁ HORÚČKA 2017 “  

 
Príloha : prezenčná listina  
Zapísala: Ing. Výletová 


