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Komisia pre  školstvo a kultúru -  zápisnica zo zasadnutia konaného dňa 11.04.2022 

 

 

 

 

Dátum a miesto rokovania : 11.04.2022, MsÚ Žiar nad Hronom  

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice  

Prizvaní, hostia: podľa priloženej prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice  

 

  

PROGRAM: 

  

1. Otvorenie 

2. Návrh  VZN   /2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na 

žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa alebo žiaka školského 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Žiar nad Hronom 

3. Rôzne, diskusia 

4. Záver 

 

R O K O V A N I E : 

 

ad 1. Otvorenie 

Zasadnutie otvorila predsedníčka Mgr. Monika Balážová, ktorá privítala členov komisie.  Zúčastnených 

oboznámila s programom zasadnutia. Skonštatovala, že na komisii sa zúčastnilo na začiatku stretnutia      

6   z celkového počtu 11 členov. Komisia bola uznášania schopná. 

 

ad 2. Informácia  o návrhu materiálu  na MsZ  -   VZN   /2022 o určení výšky finančných prostriedkov 

na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa alebo žiaka 

školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Žiar nad Hronom. Predkladateľom návrhu 

bola  Mgr. Adriana Giláňová: 

          

Návrh nového VZN upravuje nasledovné: 

V  súlade s § 6 ods. 12 písm. c/ 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 mesto ako 

zriaďovateľ základných škôl a školských zariadení určí všeobecne záväzným nariadením pre základné 

umelecké školy, materské školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti výšku 

finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej 

školy, dieťa alebo žiaka školského zariadenia. Dňa 25.11.2021 schválila Národná rada SR novelu 

zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších 

predpisov, ktorá obsahuje viaceré zmeny, na základe ktorých sa časť doterajšieho znenia VZN mesta 

Žiar nad Hronom  č. 3/2013  o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na  žiaka 

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia  zriadených na území mesta 

Žiar nad Hronom,   stáva  neplatnou . 

Z uvedených dôvodov predkladáme návrh nového  VZN o  určení výšky finančných prostriedkov na 

mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa alebo žiaka 

školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Žiar nad Hronom, ktorý upravuje pravidlá a 

podmienky poskytovania finančných prostriedkov pre základné umelecké školy, materské školy a 

školské zariadenia v našej zriaďovateľskej pôsobnosti. V doterajšom VZN sme určovali výšku 

finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy , dieťa materskej 

školy a školského zariadenia nielen pre právne subjekty v našej zriaďovateľskej pôsobnosti, ale aj  

v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi  na príslušný kalendárny  rok. Táto problematika  

sa už nerieši prostredníctvom VZN. V prílohe č.1. návrhu tohto VZN je uvedená Výška finančných 

prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa 

alebo žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom na rok 2022.  

 

 



Komisia školstva a kultúry -  zápisnica zo  zasadnutia konaného dňa 02.09.2021 
Strana 2 z 2 

N Á V R  H    N A    U Z N E S E N I E 

Komisia školstva a kultúry schvaľuje: 

návrh VZN č.   /2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa alebo žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti  mesta Žiar nad Hronom. 

 

Hlasovanie Komisie školstva a kultúry:  

počet členov komisie 11  

prítomní  6 

ospravedlnení   5 

za   6  hlasov  

proti  0  hlasov  

zdržal sa hlasovania  0 hlasov 

 

Uznesenie č. 1 /2022 

Komisia školstva a kultúry odporúča MsZ 

schváliť:  návrh VZN   /2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka 

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa alebo žiaka školského zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Žiar nad Hronom 

 

ad 3. Rôzne, diskusia 

Komisia navrhuje schváliť predkladaný materiál v plnom rozsahu. 

.  

ad 4. Záver 

Predsedníčka komisie Mgr. Monika Balážová konštatovala naplnenie bodov dnešného rokovania 

a s poďakovaním všetkým za účasť zasadnutie ukončila.  

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr.  Adriana Giláňová                                          ...................................................... 

             Mgr. Monika Balážová 

                                                                                                          predsedníčka 

Dňa : 11.04.2022 

 


