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Zápisnica č. 3-2016 
 zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru a ZPOZ pri MsZ Senica 

zo dňa  12. apríla 2016 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
Program:   

1. otvorenie     
2. rozpis rozpočtu rozpočtových organizácií na rok 2016 
3. prehľad plnenia príjmov a výdavkov škôl a školských zariadení za rok 2015 
4. prerokovanie žiadosti o dotácie z Fondu PRO Senica  
5. úplné znenie Zriaďovacej listiny MsKS  
6. Smernica o pamätihodnostiach mesta Senica  
7. rôzne 

 
1. Otvorenie – hostí ako aj prítomných členov komisie v zastúpení zástupcu MsKS Senica - 

Bc. Mareka Grimma a RNDr. K. Polákovú privítal predseda komisie Mgr. Peter Pastucha 
a  oboznámil prítomných s programom zasadnutia komisie.  

 
2. Predseda komisie na úvod zasadnutia komisie poďakoval organizátorom a členom 

komisie za úspešnú organizáciu podujatia „Ocenenie kultúrnych a pedagogických 
osobností za rok 2015 „, ktoré sa konalo dňa 30.03.2016 v priestoroch  ZUŠ Senica  
a následne odovzdal slovo Ing. Výletovej, ktorá oboznámila prítomných s rozpisom 
rozpočtu rozpočtových organizácií na rok 2016 ako aj s prehľadom plnenia príjmov 
a výdavkov škôl a školských zariadení za rok 2015.  
 Predložený rozpis rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2016 sa odvíjal od 
skutočnosti schváleného rozpočtu na 8. Riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Senici  konaného dňa 18. februára 2016 uznesením č.8MsZ/2016/228. Rozpis rozpočtu 
bol spracovaný na základe podkladov jednotlivých škôl a školských zariadení, ktorý svoj 
rozpis zrealizovali na základe druhu a výšky objemu schválených finančných prostriedkov 
( FP na prenesené kompetencie – normatívne a nenormatívne, FP na originálne 
kompetencie ) a  v zmysle ekonomickej klasifikácii .  Jednotlivé rozpisy rozpočtu boli 
prerokované s riaditeľmi jednotlivých škôl a školských zariadení.  Tieto rozpisy sa 
odvíjajú od skutočnosti roku 2015 s úpravou nevyhnutných potrieb v roku 2016, úpravou 
miezd  zamestnancov od 01.01.2016 ako aj nevyhnutých prevádzkových potrieb 
jednotlivých škôl.  Tieto rozpisy rozpočtu budú následne upravované v nadväznosti na 
všetky zmeny v priebehu roku 2016.  
Predseda komisie požiadal zástupcu MsKS , aby  bol na zasadnutie komisie v ďalšom 
období predkladaný materiál  rozpis rozpočtu príspevkovej organizácii MsKS.  
 Súčasne pri tomto bode programu bol prerokovaný aj materiál – Prehľad plnenia 
príjmov a výdavkov škôl a školských zariadení za rok 2015.  
Návrh na uznesenie3/1-2016 : 
Komisia Predložený materiál Rozpis rozpočtu rozpočtových organizácií na rok 2016 ako 
aj prehľad plnenia príjmov a výdavkov škôl a školských zariadení za rok 2015 berie na 
vedomie a odporúča na schválenie na MsZ v Senici.  
Hlasovanie :  
Za: 7   Proti: 0    Zdržal sa hlasovania : 0  
  

3. Na zasadnutie komisie bol predložený materiál : úplné znenie Zriaďovacej listiny 
príspevkovej organizácie MsKS Senica . RNDr. Poláková informovala prítomných, že 
do zriaďovacej listiny bol do čl. 3 doplnený odstavec 3 v znení : Organizácia je oprávnená 
vyvíjať hospodársku činnosť nevyhnutnú pre splnenie svojich úloh v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi.  
Návrh na uznesenie3/2-2016 : 
Komisia Predložený materiál : úplné znenie Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie 
MsKS Senica berie na vedomie a odporúča na schválenie na MsZ v Senici.  
Hlasovanie :  
Za: 7   Proti: 0    Zdržal sa hlasovania : 0  
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4. Ďalším bodom programu bolo prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu 

mesta Senica v zmysle VZN č.20/2015 žiadateľa: Občianske združenie Cantilena , 
Námestie oslobodenia 11, 905 01 Senica , IČO: 37839713 na projekt : XI .Medzinárodný 
festival zborového spevu“ Senica 2016“ a VI. Medzinárodný festival sakrálnej tvorby , 
Skalica 2016“. Žiadosť o poskytnutie dotácie bola predložená v celkovej výške 9 300,- €.  
Komisia po podrobnom prerokovaní žiadosti  odporúča poskytnúť žiadateľovi objem 
finančných prostriedkov vo výške 4 000,- €.  
Návrh na uznesenie3/3-2016 : 

     Komisia odporúča MsR schváliť dotácie z Fondu PRO Senica na rok 2016 pre žiadateľa : 
      Občianske združenie Cantilena , Námestie oslobodenia 11, 905 01 Senica ,  
      IČO: 37839713 na projekt: XI. Medzinárodný festival zborového spevu “Senica 2016„ a  
      VI. Medzinárodného festivalu sakrálnej tvorby „Skalica 2016“ v celkovej výške 4 000,- €.  

Hlasovanie :  
Za: 7   Proti: 0    Zdržal sa hlasovania : 0  
 
     

5. Smernica o pamätihodnostiach mesta Senica bola prerokovaná ako jeden z bodov 
zasadnutia komisie. Komisia konštatuje, že predložená Smernica svojich obsahom je 
veľmi podrobne spracovaná . Tento materiál je živý a podľa potreby bude aktualizovaný.  
Návrh na uznesenie3/4-2016 : 
Komisia Predložený materiál : Smernicu o pamätihodnostiach mesta Senica berie na 
vedomie a odporúča na schválenie na MsZ v Senici.  
Hlasovanie :  
Za: 7   Proti: 0    Zdržal sa hlasovania : 0  
 
 

6.  Posledným bodom programu v bode rôzne bol predložený návrh na zmenu VZN č. 51 
o mestských jasliach a úhradách za služby poskytované v nich , kde v Čl. 5 Úhrady za 
služby v mestských jasliach sa mení v ods. 1 písm. c)  1,19 €/deň na  – stravovanie vo 
výške 1,27 € /deň. Týmto návrhom by sa mesačné poplatky za pobyt dieťaťa v jasliach 
zvýšili o 3 €. Úhrady za služby poskytované v mestských jasliach sú rodičom detí 
preplácané prostredníctvom štátnej sociálnej dávky, konkrétne formou príspevku na 
starostlivosť o dieťaťa. Podľa súčasne platnej legislatívy je maximálna mesačná výška 
tohto príspevku 280 € na jedno dieťa. Zvýšený poplatok za stravovanie dieťaťa v našich 
mestských jasliach sa teda nedotkne rodinného rozpočtu rodičov, pretože celý mesačný 
poplatok vo výške 228 € im bude refundovaný prostredníctvom spomínaného príspevku.  
Návrh na uznesenie3/5-2016 : 
Komisia Predložený materiál : Zmenu VZN č. 51 o mestských jasliach a úhradách za 
služby poskytované v nich  berie na vedomie a odporúča na schválenie na MsZ v Senici.  
Hlasovanie :  
Za: 7   Proti: 0    Zdržal sa hlasovania : 0  
 

 
 
 
Predseda komisie poďakoval členom a hosťom za účasť a zasadnutie komisie ukončil. 
Ďalšie zasadnutie komisie je plánované koncom mesiaca 04/2016  . 
 
 
 
 
 
Príloha : prezenčná listina  
Zapísala: Ing. Výletová 


