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Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

berie na vedomie 

Informatívnu správu zo zasadnutia komisie školstva, kultúry a športu zo dňa 10.12.2018.  

 

 

 

 

 

          

        

Predkladá: PhDr. Daniela Fecková, predsedníčka komisie 

Spracoval: Mgr. Danica Gajdošová, tajomníčka komisie 

 

 

 

V Trebišove dňa 12.12.2018 

 

 

 

predkladateľ 
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Komisia školstva, kultúry a športu          
                                                                                                              

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 10.12.2018 
 

 

     Poslanci       Neposlanci 

 

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

      2. Mgr. Beáta Kereštanová              2. Mária Johanidesová 

      3. Bc. Jozef Gedeon                         3. Mgr. Lucia Majovská 

                                                 4. Jozef Krucovčin                           

       

Neprítomní členovia komisie:                                 

          

          

Ostatní prítomní:                   1. Mgr. Viera Mokáňová 

         2. Ing. Svetlana Varhaniková 

                   3. Mgr. Danica Gajdošová 

 

     

Priebeh rokovania: 

 

1. Úvod 

Všetkých prítomných privítala, predstavila a zasadnutie komisie otvorila PhDr. Daniela Fecková, 

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

Návrh rozdelenia finančných prostriedkov určených na podporu rozvoja športu a telesnej kultúry bol 

predložený členom komisie v deň zasadnutia, na prerokovanie v bode rôzne. 

Prítomní členovia komisie hlasovaním schválili program zasadnutia, vrátane doplneného materiálu, 

jednomyseľne. 

 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trebišov o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2019 

Ing. Svetlana Varhaniková oboznámila prítomných členov komisie s predloženým návrhom VZN, 

v ktorom je zohľadnená zmena zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, ktorou sa mení stupnica platových taríf a platových stupňov nepedagogických 

zamestnancov a pedagogických zamestnancov od 1.1.2019. 

Pán poslanec Bc. Jozef Gedeon sa informoval, či v sume pre materské školy je zahrnuté aj stravovanie, 

na čo mu odpovedala Ing. Varhaniková kladne. K predloženému návrhu VZN členovia komisie nemali 

žiadne výhrady. 

 

Komisia školstva, kultúry a športu odporúča schváliť predložený návrh Všeobecne záväzného 

nariadenia Mesta Trebišov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl 

a školských zariadení na rok 2019 jednomyseľne. 
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3. Rôzne 

Mgr. Viera Mokáňová, zástupkyňa primátora, uviedla návrh rozdelenia finančných prostriedkov 

určených na podporu rozvoja športu a telesnej kultúry. Vysvetlila údaje v predloženej tabuľke, v ktorej 

sú finančné prostriedky určené na rozvoj športu, podľa koncepcie športu, rozdelené do troch fondov: 

fond na podporu športových klubov, fond na podporu športových aktivít a fond primátora. Fond na 

podporu športových klubov tvoria dve skupiny, ktoré majú odlišné hodnoty jedného bodu, čo má, 

okrem ďalších kritérií, vplyv na výšku poskytnutej dotácie. 

Poslanec Bc. Jozef Gedeon a Mgr. Lucia Majovská mali výhrady k výške navrhnutej dotácie pre 

Športový klub Zemplín, ktorý bol založený pred niekoľkými mesiacmi, v porovnaní napr. so Štartom 

má nízku členskú základňu a nezúčastňuje sa súťaží. Vyjadrili potrebu kontroly dokumentácie a 

činnosti jednotlivých športových klubov. Mgr. Viera Mokáňová súhlasila s touto požiadavkou, členom 

komisie bude umožnená kontrola zoznamu členov jednotlivých klubov, ktoré sú súčasťou žiadostí 

o poskytnutie dotácie. Poznamenala tiež, že zástupcovia klubov svojím podpisom potvrdzujú 

pravdivosť poskytnutých údajov. V prípade zistenia nepravdivých údajov, nebude klubu poskytnutá 

dotácia v ďalšom roku. 

Predsedníčka komisie, PhDr. Daniela Fecková, odporučila členom komisie oboznámiť sa s VZN č. 

156/2018 o poskytovaní dotácií, ku ktorému, v prípade potreby, komisia môže navrhnúť dodatok. 

Zároveň odporučila prijať návrh rozdelenia finančných prostriedkov s podmienkou kontroly. 

Hlasovanie: za - 5, proti - 0, zdržali sa - 2. 

Komisia školstva, kultúry a športu odporúča schváliť predložený návrh rozdelenia finančných 

prostriedkov určených na podporu rozvoja športu a telesnej kultúry s podmienkou kontroly členskej 

základne a činnosti jednotlivých klubov. 

3. Záver 

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

 

 

   

Zapísal: Mgr. Danica Gajdošová, tajomníčka komisie 

 

Schválil: PhDr. Daniela Fecková, predsedníčka komisie 


