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Zápisnica č. 21/2022  
 zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske 

záležitosti  zo dňa  07.09.2022 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutie :  

- Otvorenie 

- Prehľad plnenia príjmov a výdavkov za školy a školské zariadenia  za I. polrok 
2022 

- Návrh dodatku č. 5/2022 VZN č. 38 o školských obvodoch v meste Senica 
- Návrh dodatkov k Zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení v meste 

Senica 

- Návrh dodatku č. 3/2022 VZN č. 63 o určení výšky mesačného príspevku za 
pobyt dieťaťa v materskej škole, zákonného zástupcu dieťaťa alebo dospelej 
osobe na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ, na čiastočnú 
úhradu nákladov na činnosť ŠKD, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť 
CVČ, zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a 
určenie podmienok úhrady v školskej jedálni 

- Návrh dodatku č. 6/2022 VZN č. 49/2013 o určení výšky finančných prostriedkov 
na prevádzku a mzdy na dieťa /žiaka škôl a školských zariadení v pôsobnosti 
mesta Senica 

- rôzne  
 

1. Otvorenie – na úvod zasadnutia privítal predseda komisie Mgr. Pastucha  všetkých 

prítomných a oboznámil s programom zasadnutia .  

 

2. Druhým bodom programu bola podaná informácia o prehľad o plnení príjmov 

a výdavkov za školy a školské zariadenia k 30.06.2022. Ing. Výletová informovala, 

že všetky školy a školské zariadenia k 30.06.2022 plnia príjmy a čerpajú výdavky 

v súlade so schváleným rozpočtom . Predložené správy členovia komisie berú na 

vedomie a odporúčajú predložiť na Msz Senica .  

 
3. Ďalším bodom programu bolo prerokovanie návrh dodatku č. 5/2022 VZN č. 38 

o školských obvodoch v meste Senica. Do platného VZN č.38 o školských obvodoch 

v meste Senica sa dopĺňajú do jednotlivých škôl nové ulice v členení:  

- ZŠ V. Paulínyho – Tótha 32, Senica – ulice: Gaštanová, Kaplinské pole, 
Kasárenská, Morušová a Orechová,  

- ZŠ Komenského 959. Senica – ulica L. Vaníčka,  
- ZŠ Sadová 620, Senica – ulice: Obchodná, Športová, Družstevná,  
- MŠ – elokované pracovisko Kalinčiakova – spádové ulice : Gaštanová, Morušová 

, Orechová,  
- MŠ – elokované pracovisko Martina Bartoňa – ulica Družstevná 
- MŠ – elokované pracovisko Komenského 1039 – Hlbocká cesta 
- MŠ – elokované pracovisko Hollého 744- Fajnorova    

 Uznesenie č.38/2022 zo dňa 07.09.2022 

Komisia pre vzdelanie , kultúru, mládež  a zbor pre občianske záležitosti na 

svojom zasadnutí dňa 07.09.2022 prerokovala návrh dodatku č.5/2022 VZN č.38 

a odporúča MsZ v Senici návrh dodatku č.5/2022 VZN č.38  na schválenie.    

Hlasovanie : Prítomní : 11           za : 11                    proti : 0              zdržal sa: 0         

počet členov : 15 
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4. Komisii bol predložený na prerokovanie Návrhu dodatkov k Zriaďovacím listinám škôl 

a školských zariadení v meste Senica z dôvodu platného zákona 596/2003 Z.z. 

Podľa § 21 č. 1) zákona 596/2003 Z.z. sa názov školy skladá z označenia druhu 
školy a názvu ulice, popisného čísla hlavnej budovy a úradného názvu sídla školy; 
názov školy môže obsahovať aj typ školy a označenie, ktoré charakterizuje 
zriaďovateľa alebo inú charakteristiku hodnú osobitného zreteľa. Názov školy sa 
uvádza v prvom páde. So súhlasom ministerstva môže škola na základe žiadosti 
používať jej historický názov alebo čestný názov. Ak ministerstvo udelilo škole 
historický názov alebo čestný názov, je súčasťou názvu školy a uvedie sa za druhom 
alebo typom školy. Čestný názov tvorí meno a priezvisko významnej osobnosti alebo 
pomenovanie významnej udalosti, ktorá má priamy vzťah ku škole. Historický názov 
tvorí historická spätosť so školou alebo školským zariadením. Názov školy musí byť 
zhodný s názvom školy uvedeným v sieti. 

Uznesenie č.39/2022 zo dňa 07.09.2022 

Komisia pre vzdelanie , kultúru, mládež  a zbor pre občianske záležitosti na 

svojom zasadnutí dňa 07.09.2022 prerokovala návrh dodatkov k Zriaďovací 

listinám škôl a školských zariadení a odporúča MsZ v Senici návrh dodatkov 

k Zriaďovacím listinám   na schválenie.    

Hlasovanie : Prítomní : 11           za : 11                    proti : 0              zdržal sa: 0         

počet členov : 15 

 
5. Návrh dodatku č. 3/2022 VZN č. 63 o určení výšky mesačného príspevku za pobyt 

dieťaťa v materskej škole, zákonného zástupcu dieťaťa alebo dospelej osobe na 
čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ, na čiastočnú úhradu 
nákladov na činnosť ŠKD, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ, 
zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie 
podmienok úhrady v školskej jedálni bol ďalším bodom programu.  

V predloženom návrhu VZN je navrhovaný prechod z 2. Finančného pásma 
určeného MŠVVaŠ SR na nákup potravín z dôvodu nárastu cien potravín do 3. 
Finančného pásma určeného MŠVVaŠ SR. Cenový nárast stravnej jednotky/ deň  
pre MŠ a 1. Stupeň ZŠ je o 0,09 € a pre 2.stupeň ZŠ o 0,10 €. 

Uznesenie č.40/2022 zo dňa 07.09.2022 

Komisia pre vzdelanie , kultúru, mládež  a zbor pre občianske záležitosti na 

svojom zasadnutí dňa 07.09.2022 prerokovala návrh dodatku č.3/2022 VZN č. 63  

a odporúča MsZ v Senici návrh dodatku č. 3/2022 VZN č.63   na schválenie.    

Hlasovanie : Prítomní : 11           za : 11                    proti : 0              zdržal sa: 0         

počet členov : 15 

 
6. Súčasťou zasadnutia bol prerokovaný aj Návrh dodatku č. 6/2022 VZN č. 49/2013 o 

určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa /žiaka škôl a 
školských zariadení v pôsobnosti mesta Senica. 
Dodatkom č. 6/2022  k VZN č. 49/2013 sa mení článok 1 ods. 3) VZN   a to objem 
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na jedno dieťa/ žiaka na rok podľa 
kategórie materských škôl, ZUŠ  , ŠKD, ŠJ a CVČ .  
Zvýšený  objem finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku , ktorú poskytuje 
zriaďovateľ  pre jednotlivé školy a školské zariadenia v pôsobnosti mesta Senica 
súvisí s účinnosťou Nariadenia vlády SR č.220/2022 , ktorým sa ustanovujú zvýšené 
stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 
a aktualizáciou výnosu daní z príjmu fyzických osôb ( DPFO)  na rok 2022 z júna 
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2022 , kde výpočet jednotkového  koeficientu na jedného prepočítaného žiaka 
v školách a školských zariadeniach , ktoré mestá a obce financujú z výnosu DPFO 
predstavuje sumu 103,05 Eur na jedného prepočítaného žiaka.  
Návrh VZN upravuje konkrétnu výšku normatívu na mzdy a prevádzkové náklady na 
jednotlivé školy a školské zariadenia v pôsobnosti mesta Senica . Východiskom je 
predovšetkým objem výšky finančných prostriedkov pre obce na žiaka z výnosu 
DPFO podľa zákona č. 564/2004 Z.  z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov 
územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády 
SR č. 668/2004 Z. z. o rozdelení dane z príjmov územnej samospráve v platnom 

znení. 
Uznesenie č.41/2022 zo dňa 07.09.2022 

Komisia pre vzdelanie , kultúru, mládež  a zbor pre občianske záležitosti na 

svojom zasadnutí dňa 07.09.2022 prerokovala návrh dodatku č.6/2022 VZN č. 49  

a odporúča MsZ v Senici návrh dodatku č. 6/2022 VZN č.49   na schválenie.    

Hlasovanie : Prítomní : 11           za : 11                    proti : 0              zdržal sa: 0         

počet členov : 15 

 
7. V bode rôzne sa jednotliví členovia zaoberali kultúrnymi akciami v priebehu mesiaca 

júl a august 2022 . Zazneli pripomienky, že podujatie Dračie lode nemalo výraznú 
vypovedaciu hodnotu a do budúcnosti by bolo vhodné min. jednu akciu pripraviť 
a zorganizovať masovejšie a s predpokladaným ukončením programu do   
neskorších večerných  hodín. Boli pripomienky aj k zabezpečeniu  malému počtu 
sociálnych zariadení . Pri prevádzkovaní  letného kina v priestoroch Amfiteátra boli 
podané pripomienky k veľkej hlučnosti – v budúcnosti možnosť riešenia na zníženie 
hlučnosti vzhľadom na situáciu umiestenia amfiteátra v obytnej zóne.  

 

Na záver zasadnutia komisie predseda komisie poďakoval  všetkým členom komisie za 

spoluprácu a ústretový prístup k riešeniu vzniknutých situácií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha : prezenčná listina      schválil:  

        Mgr. Peter Pastucha   

          predseda komisie  

Zapísala: Ing. Výletová 


