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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 16.1.2019.  

 

 

 

 

 

          

        

Predkladá: PhDr. Daniela Fecková, predsedníčka komisie 

Spracoval: Mgr. Danica Gajdošová, tajomníčka komisie 

 

 

 

V Trebišove 22.1.2019 

 

 

 

predkladateľ 
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Komisia školstva, kultúry a športu          
                                                                                                              

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 16.1.2019 
 

 

     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. Peter Sovák 

         2. Mgr. Danica Gajdošová 

                    

 

     

Priebeh rokovania: 

 

1. Úvod 

Všetkých prítomných privítala a zasadnutie komisie otvorila 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 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trebišov o určení výšky príspevkov v školách 

a školských zariadeniach 

PhDr. Daniela Fecková, predsedníčka komisie, uviedla materiál, oboznámila prítomných členov 

komisie s obsahom návrhu VZN a s legislatívnymi zmenami, týkajúcimi sa dotácií na stravovanie detí 

v MŠ od 1.1.2019 a žiakov ZŠ od 1.9.2019. Dôvod zmien výšky príspevkov za stravovanie v článku 6, 

vyplývajúcich zo zmien a doplnení  zákonov  č. 544/2010  Z. z. o dotáciách v pôsobnosti  MPSVaR 

a č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), vysvetlila Mgr. Danica Gajdošová.  

Členka komisie Mgr. Lenka Janoková sa informovala ohľadom výšky príspevkov za pobyt detí v MŠ.  

K predloženému návrhu VZN členovia komisie nemali žiadne pripomienky. 

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

nariadenia mesta Trebišov o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 

jednomyseľne. 

 

3. Rôzne 

PhDr. Daniela Fecková, informovala prítomných členov komisie o stretnutí so zástupcami HK 2016 

Trebišov, na ktorom sa zúčastnila, spolu s ďalším členom komisie p. Jozefom Krucovčinom, dňa 

4.1.2019.  
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Komisia školstva, kultúry a športu, na návrh členov komisie Mgr. Lucie Majovskej a Bc. Jozefa 

Gedeona, odporúča mestu Trebišov vyzvať písomne jednotlivé športové kluby k zaslaniu prípadných 

pripomienok k VZN č. 156/2018 o poskytovaní dotácií v termíne do konca februára. 

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 


