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Komisia pre  školstvo a kultúru 

-  zápisnica zo zasadnutia konaného dňa 22.11.2017 

 

 

 

 

 Dátum a miesto rokovania : 

 22.11.2017, 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. Odvolanie a delegovanie zástupcu zriaďovateľa do samosprávneho orgánu 

Rady školy pri Základnej škole Jilemnického ul. č.2 Žiar nad Hronom 

3. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o určení výšky finančných 

prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej 

školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia  zriadených na území 

mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 11/2013, VZN č. 12/2014,VZN č. 

18/2015, VZN č. 10/2016. 

4. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/2013 o určení výšky príspevku 

v školách a školských zariadeniach  v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta 

Žiar nad Hronom v znení VZN č. 7/2015 

5. Rôzne, diskusia 

6. 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  6  z celkového počtu 

11 členov a je uznášania schopná. 

 

ad 2.  Predkladateľom návrhu bodu programu bola  Mgr. Adriana Giláňová. Prítomných oboznámila 

s predkladaným materiálom - Odvolanie a delegovanie zástupcu zriaďovateľa do samosprávneho 

orgánu Rady školy pri Základnej škole Jilemnického ul. č.2 Žiar nad Hronom. 

Mesto Žiar nad Hronom je v zmysle § 25 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení povinné delegovať 

svojich zástupcov do samosprávnych orgánov škôl a školských zariadení vo svojej územnej 

pôsobnosti. Vzhľadom na to, že  poslancovi Mestského zastupiteľstva (ďalej len MsZ) mesta Žiar nad 

Hronom Jozefovi Tomčánimu zanikol mandát poslanca podľa ust. § 25 ods. 2 písm. g) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení uplynutím 1 roka od jeho poslednej účasti na zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva v Žiari nad Hronom uznesením MsZ č. 97/2017,   zaniklo aj jeho  členstvo v Rade školy  

pri ŽŠ Jilemnického ul. č. 2 ZH. Na základe uvedeného  predkladáme návrh delegovať nového 

zástupcu zriaďovateľa  poslanca MsZ Žiari nad Hronom do samosprávneho orgánu RŠ pri ZŠ 

Jilemnického ul č. 2 ZH   Miloša Slávika.  
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO  

Berie na vedomie : 

informáciu o zániku členstva zástupcu zriaďovateľa delegovaného poslanca Mestského zastupiteľstva 

mesta Žiar nad Hronom do samosprávneho orgánu škôl a školských zariadení: 

          

Rady školy pri Základnej škole Jilemnického ul. č.2, ZH              Jozefa Tomčániho 

 

Odvoláva: 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších 

predpisov, s poukazom na ustanovenie § 25 ods. 12 písm. h) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z. zástupcu zriaďovateľa 

delegovaného poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Žiar nad Hronom do samosprávneho orgánu 

škôl a školských zariadení: 

          

Rady školy pri Základnej škole Jilemnického ul. č.2, ZH              Jozefa Tomčániho 

          

Deleguje: 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších 

predpisov, s poukazom na ustanovenie § 25 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v 

školstve a školskej samospráve a vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z. zástupcu zriaďovateľa do 

samosprávneho orgánu  škôl a školských zariadení  – 

poslanca  Mestského zastupiteľstva mesta Žiar nad Hronom  

 

Rady školy pri Základnej škole Jilemnického ul. č.2, ZH              Miloša  Slávika 

          

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

doplnení niektorých zákonov rieši § 25 členstvo v orgánoch školskej samosprávy a to:  

(1) Rada školy sa skladá z 5 až 11 členov. Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ.  

(2) Ak má škola alebo školské zariadenie nižší počet zamestnancov ako 25, počet členov rady školy 

môže byt nižší ako 11.  

(3) Rada školy s 5 členmi sa môže ustanoviť len v školách a školských zariadeniach, v ktorých celkový 

počet zamestnancov nie je vyšší ako 10.  

(4) Zloženie a počet členov rady školy podľa odsekov 2 a 3 určí zriaďovateľ s prihliadnutím na celkový 

počet zamestnancov školy alebo školského zariadenia, pričom dodržiava zásadu, že počet členov 

rady školy, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia, musí byť väčšinový.  

(5) Členmi rady školy alebo školského zariadenia, ktorej zriaďovateľom je obec, sú dvaja zvolení 

zástupcovia pedagogických zamestnancov a jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy, 

štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia, a 

štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy a jeho 

zástupca. 

(6) Členstvo v orgánoch školskej samosprávy zaniká  

a) uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy, 

b) vzdaním sa členstva, 

c) ak vzniknú dôvody na zánik členstva podľa odseku 11, 

d) skončením pracovnoprávneho vzťahu so školou alebo školským zariadením, ak ide o zástupcu 

pedagogických zamestnancov alebo nepedagogických zamestnancov školy alebo školského 

zariadenia; to platí, aj ak skončenie pracovnoprávneho vzťahu bolo rozhodnutím súdu vyhlásené za 

neplatné,  

e) ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy alebo školského zariadenia, 

f) ak zvolený zástupca žiakov strednej školy prestane byť žiakom školy, 

g) odvolaním zvoleného člena podľa odsekov 5 a 6, 

h) odvolaním delegovaného zástupcu zriaďovateľa, 

i) obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony, 

j) smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho. 

 



Komisia školstva a kultúry -  zápisnica zo  zasadnutia konaného dňa 06.09.2016 
Strana 3 z 7 

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

doplnení niektorých zákonov (5) Členmi rady školy alebo školského zariadenia, ktorej zriaďovateľom 

je obec, sú dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov a jeden zvolený zástupca 

ostatných zamestnancov školy, štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy 

alebo školského zariadenia, a štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. Členom rady školy 

nemôže byť riaditeľ školy a jeho zástupca. 

 

ad 3. Predkladateľom návrhu bodu programu bola  Mgr. Adriana Giláňová. Prítomných oboznámila 

s predkladaným materiálom - VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o určení výšky finančných 

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

školy a školského zariadenia  zriadených na území mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 11/2013, 

VZN č. 12/2014,VZN č. 18/2015, VZN č. 10/2016. 

V zmysle § 6 ods. 12 písm. f) zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

v znení neskorších predpisov obec oznámi zriaďovateľovi cirkevnej  materskej školy a školského 

zariadenia – zriadených na území obce a základným umeleckým školám, jazykovým školám, 

materským školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti výšku finančných 

prostriedkov určených na kalendárny rok najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka. 

Podrobnosti financovania, lehoty na predloženie údajov upravuje § 7a zákona č. 597/2003 Z. z. 

o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Vzhľadom k tomu, že prebehli 

zmeny v niektorých ustanoveniach uvedeného zákona je potrebné vykonať legislatívno-technickú 

úpravu.  

Zvýšila sa dolná hranica veku žiakov základných umeleckých škôl , na ktorých  sa obciam rozdeľujú 

podielové dane  pre obce na činnosť  základných umeleckých škôl z trojročných na päťročné deti. 

Podielové dane na činnosť školského klubu detí  sa budú rozdeľovať  podľa počtu prijatých detí do 

školského klubu detí  vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky od nultého ročníka po piaty ročník 

základnej školy. Doteraz sa prideľovali podľa počtu všetkých žiakov základnej školy. VZN č. 3/2013 o 

určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej 

školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia  zriadených na území mesta Žiar nad Hronom 

v znení VZN č. 11/2013, VZN č. 12/2014, VZN č. 18/2015, VZN č. 10/2016  navrhujeme v zmysle  

uvedeného legislatívneho predpisu zmeniť a doplniť nasledovne: 

Článok I 
 
VZN č. 3/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy  na žiaka 

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

Žiar nad Hronom v znení VZN č. 11/2013, VZN č. 12/2014, VZN č. 18/2015, 

VZN č. 10/2016  sa mení a dopĺňa takto:  

 

1.   Ustanovenie § 2 ods.  2 a) znie: 

 

a) Počtom detí materskej školy, materskej školy, ktorá je súčasťou základnej školy, žiakov školského 

klubu detí, základnej umeleckej školy,  zariadenia školského stravovania pre žiakov základnej školy  

rozhodným pre pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku v aktuálnom kalendárnom roku, je ich počet k 

15. septembru začínajúceho školského roka, ktorý škola a školské zariadenie vykázala v štatistickom 

výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01. V školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je štátom 

uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, iná právnická osoba alebo fyzická osoba  rozhodných na 

pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku v aktuálnom kalendárnom roku sa započítava ich počet len do 

15 rokov veku žiaka.  

Rozhodným počtom je počet: 

1) žiakov základnej umeleckej školy v individuálnej forme vzdelávania a v skupinovej forme 

vzdelávania od piatich rokov veku najdlhšie do dovŕšenia 25. roku veku podľa stavu k 15. septembru 

začínajúceho školského roka; v cirkevných školách žiakov do 15 rokov veku, 

2) detí materskej školy podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka, 

3) žiakov v školských kluboch detí z nultého až piateho ročníka základnej školy podľa stavu k 15. 

septembru začínajúceho školského roka,  
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4) všetkých žiakov základných škôl, podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom, štátom uznanej cirkvi (v cirkevnej škole žiakov do 

15 rokov veku) – školské stravovanie, 

5) do počtu detí centra voľného času sa započítavajú deti od päť rokov veku do dovŕšenia 15 rokov 

veku s trvalým pobytom na území mesta Žiar nad Hronom podľa stavu k 1. januáru kalendárneho 

roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje. Dieťa centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti 

toho istého zriaďovateľa sa započítava len jedenkrát. 

 

2. V ustanovení § 2 ods.  2 písmeno e) bod 5 sa slová „ predchádzajúceho kalendárneho“ 

nahrádzajú slovami „začínajúceho školského“. 

 

3. Za prílohu č. 6 sa dopĺňa príloha č. 7 - Výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na 

žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia  v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta  Žiar nad Hronom  na príslušný rok – 2018 a výška finančných prostriedkov na 

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

zariadenia  v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi  na príslušný rok – 2018.  

 
Článok II 

 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského  zastupiteľstva v Žiari 

nad Hronom č. ............... zo dňa .................. a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na 
úradnej tabuli Mesta Žiar nad Hronom.  

 
2. Primátor mesta Žiar nad Hronom sa splnomocňuje vydať úplné znenie Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 3/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy   na 
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia  zriadených na 
území mesta Žiar nad Hronom v znení neskorších nariadení.  

 

ad 4. Predkladateľom návrhu bodu programu bola  Mgr. Adriana Giláňová. Prítomných oboznámila 

s predkladaným materiálom VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/2013 o určení výšky príspevku 

v školách a školských zariadeniach  v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Žiar nad Hronom v znení 

VZN č. 7/2015. 

V súlade s ustanovením § 6 ods. 24 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 obec ako 

zriaďovateľ základných škôl a školských zariadení určuje svojim všeobecne záväzným nariadením 

výšku príspevku v školách a školských zariadeniach vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. 

V súčasnosti platné VZN č. 5/2013 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 7/2015 v  § 7 neodráža zmenu za 

ostatné obdobie. Vzhľadom k tomu navrhujeme zmenu v § 7, ktorá  vyplynula: 

- z kompetencie zriaďovateľa: podľa § 140 ods. 9 a  § 141 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

určiť  výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na nákup potravín na jedno jedlo podľa 

vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami a príspevok zákonného zástupcu na 

úhradu režijných nákladov, 

- z potreby zvýšiť finančné pásmo na nákup potravín z dôvodu rastu cien potravín, čím sa zvýši cena 

príspevku. 

Zvyšovanie finančného pásma na nákup potravín je potrebné z dôvodu zachovania kvality podávanej 

stravy. 

Cena príspevku za stravu pozostáva z nákladov na jedno jedlo a režijných nákladov. 

Celková výška príspevku sa navrhovanou úpravou za stravu pre deti MŠ, žiakov ZŠ pri bežnom 

stravovaní   a žiakov  ZŠ so športovými triedami  zvýši  prechodom z 2. finančného pásma nákladov 

na nákup potravín na jedno jedlo do 3. pásma a pri diétnom stravovaní z 3. pásma do 4. pásma.  

Príspevok zákonného zástupcu na úhradu režijných nákladov bude upravený jednotne pre kategórie 

detí a žiakov na sumu: 0.07€/hlavné jedlo. Stredná škola a dospelí stravníci uhrádzajú režijné náklady 

v plnej výške vypočítanej podľa skutočných nákladov na výrobu jedného jedla za predchádzajúci rok. 
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Finančné prostriedky získané úhradou režijných nákladov budú naďalej použité na zlepšenie 

materiálno-technického vybavenia a údržbu školských jedální. 

Touto úpravou sa celková cena príspevku za stravu pre deti MŠ, žiakov ZŠ pri bežnom stravovaní, 

žiakov  ZŠ so športovými triedami a pri diétnom stravovaní zvýši  o 0,07 € na jedno hlavné jedlo. 

VZN č. 5/2013 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach zriaďovateľskej 

pôsobnosti  mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 7/2015 sa mení len v § 7 , ostatné časti VZN 

zostávajú v platnosti nezmenené. 

  

Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žiar nad Hronom nadobudne účinnosť 1. februára  2018.   

 
1. Ustanovenie § 7 ods. 1 až 3 znie: 
 
1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo 
výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 3. finančným 
pásmom vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len MŠVVaŠ SR) 
a výšku režijných nákladov určených zriaďovateľom: 
 
Príspevok v ŠJ a VŠJ na jedno jedlo:    potraviny režijné  spolu 
         náklady 
a/ detské jasle - raňajky, desiata, obed, olovrant 1,19 €  0,07 €  1,26 € 
 
b/ materská škola - desiata, obed, olovrant  1,19 €  0,07 €  1,26 € 
         desiata    0,28 € 
         obed    0,68 € 
         olovrant                0,23 € 
 
c/ základná škola   I. stupeň - desiata  0,40 € 
    - obed   1,01 €  0,07 €  1,08 € 
        II. stupeň - desiata  0,50 € 
    - obed   1,09 €  0,07 €  1,16 € 
 
d/ stredná škola  - obed   1,19 € 
e/ dospelí stravníci  - obed   1,19 €       
 
Stredná škola a dospelí stravníci uhrádzajú režijné náklady v plnej výške vypočítanej podľa 
skutočných nákladov na výrobu jedného jedla za predchádzajúci rok.  
  
2. V školskej jedálni určenej zriaďovateľom sa pripravujú diétne jedlá pre deti a žiakov, u ktorých podľa 
posúdenia  ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie podľa materiálno-
spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie vydaných MŠVVaŠ SR. 
 
Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na nákup potravín pre 
diétne stravovanie podľa vekových kategórií v súlade so 4. finančným pásmom vydaným MŠVVaŠ SR 
a výšku režijných nákladov určených zriaďovateľom. 
 
Príspevok v ŠJ a VŠJ na jedno jedlo – diétne stravovanie 
 
        potraviny režijné  spolu 
         náklady 
a/ materská škola - desiata, obed, olovrant  1,52 €  0,07 €  1,59 € 
          desiata    0,36 € 
                     obed    0,86 € 
          olovrant    0,30 € 
 
c/ základná škola     I. stupeň - obed              1,31 €  0,07 €  1,38 € 
          II. stupeň - obed                1,39 €  0,07 €  1,46 € 
d/ stredná škola             - obed              1,51 € 
 
Stravníci strednej školy uhrádzajú režijné náklady v plnej výške vypočítanej podľa skutočných 
nákladov na výrobu jedného jedla za predchádzajúci rok.  
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3. V základných školách so športovými triedami sa v školských jedálňach pripravujú jedlá pre žiakov 
so zameraním na šport podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr, ktoré charakterizujú 
príslušnú  územnú oblasť vydaných MŠVVaŠ SR. 
 
Zákonný zástupca žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na nákup potravín pre športové triedy 
podľa vekových kategórií v súlade s 3. finančným pásmom vydaným MŠVVaŠ SR a výšku režijných 
nákladov určených zriaďovateľom. 
 
Príspevok v ŠJ a VŠJ na jedno jedlo – pre stravníkov športových tried  
 
        potraviny režijné  spolu 
         náklady  
základná škola I. stupeň  - obed  1,20 €  0,07 €  1,27 € 
   II. stupeň            - obed  1,29 €  0,07 €  1,36 € 
 
stredná škola                         - obed  1,41 € 
 
Stravníci strednej školy uhrádzajú režijné náklady v plnej výške vypočítanej podľa skutočných 
nákladov na výrobu jedného jedla za predchádzajúci rok. 
 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského  zastupiteľstva v Žiari 
nad Hronom č. ............... zo dňa .................. a nadobúda účinnosť 1. februára 2018.  

 

 

ad 5. Rôzne, diskusia 

Predsedníčka komisie Mgr. Monika Balážová konštatovala naplnenie bodov dnešného rokovania 
a s poďakovaním všetkým za účasť zasadnutie ukončila. 
 

ad 6. Záver 

 

Uznesenie: 3/2017 

Komisia školstva a kultúry odporúča: 

A – zobrať na vedomie:   

 

informáciu o zániku členstva zástupcu zriaďovateľa delegovaného poslanca Mestského zastupiteľstva 

mesta Žiar nad Hronom do samosprávneho orgánu škôl a školských zariadení: Rady školy pri 

Základnej škole Jilemnického ul. č.2, ZH              Jozefa Tomčániho 

 

Hlasovanie: 

počet členov komisie 11 

prítomní 6 

ospravedlnení 5 

za    6  hlasov  

proti 0 hlasov 

zdržal sa hlasovania 0  hlas 

 

B - odvolať: 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších 

predpisov, s poukazom na ustanovenie § 25 ods. 12 písm. h) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z. zástupcu zriaďovateľa 

delegovaného poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Žiar nad Hronom do samosprávneho orgánu 

škôl a školských zariadení: 

 

          

Rady školy pri Základnej škole Jilemnického ul. č.2, ZH              Jozefa Tomčániho 

          

Hlasovanie: 

počet členov komisie 11 
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prítomní 6 

ospravedlnení 5 

za    6  hlasov  

proti 0 hlasov 

zdržal sa hlasovania 0  hlas 

 

C - delegovať: 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších 

predpisov, s poukazom na ustanovenie § 25 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v 

školstve a školskej samospráve a vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z. zástupcu zriaďovateľa do 

samosprávneho orgánu  škôl a školských zariadení  – 

poslanca  Mestského zastupiteľstva mesta Žiar nad Hronom  

 

Rady školy pri Základnej škole Jilemnického ul. č.2, ZH              Miloša  Slávika 

Hlasovanie: 

počet členov komisie 11 

prítomní 6 

ospravedlnení 5 

za    6  hlasov  

proti 0 hlasov 

zdržal sa hlasovania 0  hlas 

 

D - schváliť:  
1. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o určení výšky finančných prostriedkov 

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

a školského zariadenia  zriadených na území mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 

11/2013, VZN č. 12/2014,VZN č. 18/2015, VZN č. 10/2016. 

2. VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.5/2013 o určení výšky príspevku v školách a školských 

    zariadeniach  v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 7/2015. 

 
 

Hlasovanie: 

počet členov komisie 11 

prítomní 6 

ospravedlnení 5 

za    6  hlasov  

proti 0 hlasov 

zdržal sa hlasovania 0  hlas 

 

 

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

                    Mgr. Monika Balážová 

                                                                                                                 predsedníčka 

Dňa : 23.11.2017 


