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Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove  

 

schvaľuje 

Informatívnu správu zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu zo dňa 28. 11. 2022. 

 

 

 

 

  

Predkladá: PhDr. Daniela Fecková, predsedníčka komisie 

Spracoval: Mgr. Danica Gajdošová, tajomníčka komisie 

 

 

 

V Trebišove 29. 11. 2022 

 

 

 

PhDr. Daniela Fecková  v. r. 
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Komisia školstva, kultúry a športu          
                                                                                                              

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 28. 11. 2022 
 

 

     Poslanci       Neposlanci 

 

Prítomní členovia komisie:   1. PhDr. Daniela Fecková             1. Mária Johanidesová                          

      2. PhDr. Beáta Kereštanová             2. Mgr. Miroslav Tóth  

                            3. Mgr. Lenka Janoková.                 3. Mgr. Dušan Kobeľa 

                                                   

Neprítomní členovia komisie:  1. RNDr. Slavomír Partila     

          

Ostatní prítomní:    1. Mgr. Danica Gajdošová 

      2. Ing. Rastislav Kočiš 

                                                 3. Ing. Svetlana Varhaniková 

 

                

   

Priebeh rokovania: 

 

1. Úvod 

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

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

komisie hlasovali za program zasadnutia 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 2023 

Ing. Svetlana Varhaniková uviedla predložený návrh VZN, v ktorom sú zohľadnené aspekty: zvýšenie 

minimálnej mzdy od 01. 01. 2023, očakávaná výška výnosu dane z príjmov fyzických osôb, potreba 

zvýšených výdavkov na personálne zabezpečenie a na prevádzku, skutočná potreba  finančných 

prostriedkov na základe požiadaviek škôl a školských zariadení, nariadenie vlády č. 296/2022 Z. z., 

ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme. Objem finančných  prostriedkov na  nepredvídané  skutočnosti  je  stanovený vo  výške  60,00 

tis. eur. 

Na dieťa/žiaka neštátnych škôl a  školských  zariadení poskytne mesto finančné prostriedky na základe  

Zmluvy v súlade s § 6 ods. 12 písm. b), §  9aa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zo strany členov komisie neboli k predloženému návrhu VZN vznesené žiadne výhrady 

a pripomienky. 

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 2023 jednomyseľne. 
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3. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trebišov o určení výšky 

príspevkov v školách a školských zariadeniach 

Ing. Rastislav Kočiš informoval prítomných o potrebe určiť príspevok zákonného zástupcu dieťaťa za 

stravovanie v súvislosti so zmenou finančných pásiem na nákup potravín, platných od 01. 01. 2023. 

Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Trebišov č. 177/2022 o určení výšky príspevkov v školách 

a školských zariadeniach vychádza aj z požiadaviek riaditeľov/-liek a  vedúcich stravovacích zariadení 

materských a základných škôl. Reaguje aj na viac ako 25 % - tný nárast cien potravín, prevádzkových 

a osobných nákladov spojených s prípravou jedál.  

Komisia školstva, kultúry a športu odporúča schváliť predložený návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne 

záväznému nariadeniu mesta Trebišov  č. 177/2022 o určení výšky príspevkov v školách a školských 

zariadeniach jednomyseľne. 

 

4. Návrh príspevku za stravovanie dieťaťa v Mestských detských jasliach     

       PhDr.  Daniela  Fecková  uviedla,  že  v  nadväznosti  na  návrh  Dodatku č.  1 k  VZN  mesta Trebišov 

       č. 177/2022  o  určení  výšky  príspevkov  v školách a školských  zariadeniach  sa  mení  aj   príspevok  

       za  stravovanie   dieťaťa v  mestských detských  jasliach, zo sumy  1,54 €  na  2,10 €,  s  účinnosťou  od 

01. 01. 2023.        

Komisia školstva, kultúry a športu odporúča schváliť Návrh príspevku za stravovanie dieťaťa v 

Mestských detských jasliach jednomyseľne. 

 

5. Návrh zmeny Cenníka služieb poskytovaných formou krátkodobého prenájmu ZŠ a CVČ 

Mgr. Danica Gajdošová informovala, že úprava cenníka za prenájom telovýchovno-športových 

zariadení škôl, t. j. hlavne telocviční, ale aj ďalších objektov a priestorov, je navrhovaná na základe 

požiadaviek riaditeľov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, vznesených na porade 

riaditeľov, z dôvodu rastu cien energií. Následne bola navrhovaná úprava Cenníka služieb prerokovaná 

so zástupcami jednotlivých športových klubov. Ceny nájmu zvýhodňujú športové  kluby pred 

fyzickými a právnickými osobami a tiež deti a mládež pred dospelými. 

Mgr. Lenka Janoková reagovala na zvýšenie cien prenájmu Mestského kultúrneho strediska o 100 %, 

vyjadrila obavu z dôvodu prenájmu priestorov pre kultúrne podujatia organizované školami.  

Komisia školstva, kultúry a športu odporúča schváliť Cenník služieb poskytovaných mestom 

jednomyseľne.  

 

6. Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov 

PhDr. Daniela Fecková uviedla, že nominácie poslancov do jednotlivých rád škôl a školských 

zariadení boli s  poslancami prerokované a odsúhlasené na stretnutí s pánom primátorom. 

Komisia školstva, kultúry a športu odporúča schváliť odvolanie a delegovanie zástupcov 

zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov 

jednomyseľne. 

 

7. Suma finančných prostriedkov vyčlenená na účely poskytovania dotácií na rok 2023 

PhDr. Daniela Fecková informovala prítomných, že určiť celkovú sumu na poskytovanie dotácií na 

podporu rozvoja športu a telesnej kultúry, ako aj všeobecne prospešných služieb a všeobecne 

prospešných alebo verejnoprospešných účelov je v kompetencii mestského zastupiteľstva. Navrhovaná 

suma na rok 2023 je 260 000,00 eur. Sumy finančných prostriedkov vyčlenených na účely 
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poskytovania dotácií na podporu jednotlivých hlavných športových klubov sú vypočítané v súlade 

s ustanoveniami súčasne platného znenia všeobecne záväzného nariadenia mesta Trebišov 

o poskytovaní dotácií. 

Komisia školstva, kultúry a športu odporúča schváliť sumu  finančných prostriedkov vyčlenenú na 

účely poskytovania dotácií na rok 2023 jednomyseľne. 

 

8. Rôzne 

PhDr. Daniela Fecková upozornila na materiál ,,Rokovací poriadok komisií mestského zastupiteľstva“,  

zdôraznila  najmä  ustanovenie v Článku 7, že  komisia je spôsobilá rokovať a uznášať sa vtedy,  ak  je  

prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov - poslancov. 

 

9. 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 


