
 

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
komisia školstva, mládeže a športu pri MsZ  

  

Zápisnica  

zo zasadnutia komisie školstva, mládeže a telesnej kultúry  
MsZ Nové Mesto nad Váhom 

 

Dátum a miesto zasadnutia: 5.11.2018 o 14.00 hod. v čitárni ZŠ, Odborárska ul. 1374 

Prítomní – viď prezenčná listina.  

 

Program :  

1. Prerokovanie návrhu VZN č. 8/2018 o určení výšky dotácie na žiaka a o určení výšky 

mesačných príspevkov žiakov/ Mgr. Hevery 

2. Prerokovanie návrhu programového rozpočtu mesta – Program 9 Vzdelávanie/ Mgr. 

Hevery: 

- 3. úprava rozpočtu 2018 

- návrh rozpočtu na rok 2019 

3. Vyhodnotenie činnosti komisie za rok 2018/ Mgr. Hevery 

4. Organizačné zabezpečenie podujatia k príchodu sv. Mikuláša a programu škôl na námestí 

počas vianočných trhov/ Mgr. Hevery, riaditelia škôl 

5. Rôzne 

6. Spoločenská časť 

 

 

K bodu 1 - Prerokovanie návrhu VZN o určení výšky dotácie na žiaka a o určení výšky 

mesačných príspevkov žiakov 

Tajomník komisie predložil návrh VZN č. 8/201/8 o určení výšky dotácie na žiaka na mzdy 

a prevádzku škôl a školských zariadení a o určení výšky mesačného príspevku žiakov. Výška 

dotácie na deti cirkevnej MŠ a žiakov cirkevných školských zariadení bola navrhnutá 

v rovnakej hodnote ako v r. 2018, t. j. 95% z dotácie na dieťa a žiaka mestských škôl a 

školských zariadení. 

Komisia odporučila mestskému zastupiteľstvu návrh VZN schváliť. 

 

K bodu 2 - Prerokovanie návrhu programového rozpočtu mesta 

Tajomník komisie predložil návrh programového rozpočtu mesta v programe 9 Vzdelávanie, 

a to: 

- 3. úpravy rozpočtu na rok 2018 

- rozpočtu na rok 2019 

Zároveň informoval o rozvojových zámeroch na rok 2019 a o navrhnutých investičných 

akciách. Komisia návrhy odporučila schváliť. 

 

K bodu 3 - Vyhodnotenie činnosti komisie za rok 2018 

Tajomník komisie prečítal správu o vyhodnotení činnosti KŠMŠ za rok 2018. Komisia vzala 

správu na vedomie bez pripomienok. 

 

K bodu 4 - Organizačné zabezpečenie podujatia k príchodu sv. Mikuláša a programu škôl na 

námestí počas vianočných trhov 

 



Tajomník komisie predložil TOZ organizačného zabezpečenia podujatia k príchodu sv. 

Mikuláša na Námestie slobody 6.12.2018. 

Podpredsedníčka komisie informovala o termíne vianočných trhov 12.-19.12.2018 a vyzvala 

školy na prípravu vystúpení detí na námestí počas vianočných trhov. Harmonogram vystúpení 

spracuje MsÚ-OŠMaTK 

 

K bodu 5 – Rôzne 

 

a) Podpredsedníčka komisie PhDr. Hejbalová poďakovala členom komisie za celoročnú 

činnosť a dobrú spoluprácu s vedením mesta a zaželala do nového roka veľa úspechov 

v ďalšej práci 

 

b) Tajomník komisie informoval o vyúčtovaní výdavkov na LŠHM 2018. Nevyčerpaný 

zostatok štartovného navrhol použiť nasledovne: 

ZŠ: zostatok 54,51 eur, vrátiť po 11,90 eur každej verejnej ZŠ a 6,91 eur SŠ sv. Jozefa 

(uhradila štartovné len 40 eur) 

SŠ: zostatok 4,75 eur vrátiť SPŠ ako garantovi a organizátorovi pretekov  

Vyúčtovanie štartovného bude doručené všetkým zúčastneným školám.  

Komisia návrh schválila. 

 

c) Riaditeľka CVČ informovala o organizačnom zabezpečení karnevalu na ľade – piatok 

4.1.2019. TOZ, propagáciu a ceny pre masky zabezpečí MsÚ-OŠMaTK. 

 

 

 

 

Po skončení rokovania nasledovala spoločenská časť.  

 

 

V Novom Meste nad Váhom dňa 5.11.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Mgr. Dušan Hevery, tajomník komisie 

 

Podpis predsedníčky komisie :................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


