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Komisia školstva, kultúry a športu          
                                                                                                              

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 03.09.2020 
 

 

          Poslanci                       Neposlanci 

 

Prítomní členovia komisie:   1. PhDr. Daniela Fecková                 1. Mgr. Lenka Janoková 

      2. Jozef Krucovčin                               

                 3. Bc. Jozef Gedeon 

                                                 4. PhDr. Beáta Kereštanová                          

                                                       

      

Neprítomní členovia komisie:                                                              1. Mgr. Lucia Majovská                                 

                                   2. Mária Johanidesová 

 

        

Ostatní prítomní:                       1. Mgr. Danica Gajdošová 

                                                                                                                                       

     

Priebeh rokovania: 

 

1. Úvod 

Zasadnutie komisie otvorila, všetkých prítomných privítala, PhDr. Daniela Fecková, predsedníčka  

komisie. Materiál na zasadnutie komisie bol jej členom zaslaný v elektronickej forme. Prítomní 

členovia komisie hlasovaním schválili program zasadnutia jednomyseľne. 

 

2. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 160/2019 o určení výšky  príspevkov v školách a školských 

zariadeniach 

Predsedníčka komisie, PhDr. Daniela Fecková, oboznámila prítomných s úpravou znenia článku 1 

VZN v súvislosti s mimoriadnou situáciou a prerušením vyučovania a prevádzky v školách 

a školských zariadeniach. Odôvodnila tiež potrebu zmeny v článku 4 VZN, t. j. navýšenie príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí z dôvodu zachovania ponuky 

tejto služby pre všetkých zákonných zástupcov, a to aj napriek nedostatočnému objemu finančných 

prostriedkov z podielových daní, ktoré nepostačujú na pokrytie prevádzkových nákladov ŠKD. 

Mgr. Danica Gajdošová doplnila, že mesto reaguje návrhom navýšenia príspevku na ŠKD na 

požiadavku riaditeľov základných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. 

Komisia školstva, kultúry a športu odporúča schváliť predložený návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne 

záväznému nariadeniu Mesta Trebišov č. 160/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských  

zariadeniach jednomyseľne. 

 

3. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl  

PhDr. Daniela Fecková uviedla právne predpisy, na základe ktorých mesto po uplynutí štvorročného 

funkčného obdobia rád škôl pri ZŠ Komenského a ZŠ Pribinova deleguje svojich zástupcov na 

nasledujúce funkčné obdobie. 
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Komisia školstva, kultúry a športu jednomyseľne odporúča schváliť Návrh na delegovanie zástupcov 

zriaďovateľa do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov. 

 

4. Návrh VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Trebišov 

Prítomní členovia komisie sa zaoberali predloženým návrhom VZN, zdôraznili potrebu nielen 

ustanoviť, ale najmä dodržiavať pravidlá na udržiavanie čistoty v meste. Poukázali tiež na neporiadok 

pred nákupnými centrami TESCO, LIDL a večierka pri ,,Stračej nôžke“. Nespokojnosť vyjadrili aj 

s triedením komunálneho odpadu v meste. 

Komisia školstva, kultúry a športu berie na vedomie Návrh VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na 

území mesta Trebišov. 

 

5. Záver 

 PhDr. Daniela Fecková sa prítomným poďakovala za účasť a ukončila zasadnutie komisie. 

 

 

   

Zapísal: Mgr. Danica Gajdošová, tajomníčka komisie 

 

Schválil: PhDr. Daniela Fecková, predsedníčka komisie 


