Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva, práce s deťmi, mládežou a športu pri Mestskom
zastupiteľstve v Banskej Štiavnici
konaného dňa 30. 6. 2015.
Prítomní

:

Mgr. Karol Palášthy, Renáta Antalová, Ivan Beňo, Mgr. Ján Kružlic,
Ing. Marián Zimmermann

Neprítomní :

Ing. Kamila Lievajová

Hostia

:

Program

: 1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie školského roka 2014/2015
3. Vyhodnotenie podaných projektov na opravy a odstránenie havarijných
stavov budov škôl a školských zariadení
4. Ocenenie športovcov mesta za r. 2014
5. Rôzne
6. Uznesenie, záver

1. Otvorenie
Predseda Komisie školstva, práce s deťmi, mládežou a športu Mgr. Karol Palášthy
privítal prítomných na zasadnutí a oboznámil ich s programom zasadnutia.
2. Vyhodnotenie školského roka 2014/2015
- Účtovné uzávierky budú odovzdávané k 20. 7. 2015. Po tomto termíne budú zrejmé
ekonomické ukazovatele hospodárenia jednotlivých škôl a školských zariadení.
- Aj v 1. polroku boli Centru voľného času, Ul. L. Svobodu č. 40 v Banskej Štiavnici
poskytnuté dotácie na financovanie záujmového vzdelávania žiakov a detí z iných obcí
a miest, v ktorých uvedené deti a žiaci majú trvalý pobyt.
- Na základe avizovaného nedostatku finančných prostriedkov v Centre voľného času aj
napriek tomu, že im už bola navýšená dotácia pre rok 2015, komisia navrhuje z dôvodu
dofinancovania činnosti CVČ, zvýšiť školné pre skupiny detí, žiakov a dospelých s trvalým
pobytom v meste Banská Štiavnica a bez trvalého pobytu v meste Banská Štiavnica, ktorí
uhrádzali mesačný príspevok vo výške 2 € (v zmysle Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému
nariadeniu mesta Banská Štiavnica č. 2/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Banská
Štiavnica, na 3 €.
- Vedúce školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica požiadali
svojho zriaďovateľa o zvýšenie finančných pásiem nákladov na nákup potravín na jedno jedlo
podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo
výške nákladov na nákup potravín.
3. Vyhodnotenie podaných projektov
budov škôl a školských zariadení

na opravy a odstránenie havarijných stavov

- Základná umelecká škola : bola podaná žiadosť na MK SR, názov projektu: „Dom
meštiansky Sv. Trojica 4 Banská Štiavnica – ZUŠ“ na opravu strechy. Mestu nebola

poskytnutá dotácia vo výške požadovanej sumy 120 800 €, ale len vo výške 30 000 €. Mesto
zo svojho rozpočtu prispeje sumou 6 200 €.

- Materská škola, Ul.1. mája 4 : z Environmentálneho fondu bola poskytnutá dotácia na
ploché strechy a zateplenie vo výške 200 000 € + potrebné spolufinancovanie daného
projektu bude vo výške 50 600 €.
- ZŠ J. Kollára : potrebná výmena umelého trávnika s celkovými nákladmi 12 132 €
4. Ocenenie športovcov mesta.
Komisia navrhla termín slávnostného vyhodnotenia športovcov mesta Banská Štiavnica za
rok 2014 dňa 7. 7. 2015 o 15,00 hod.
5. Rôzne.
- Predseda KŠPsDMaŠ upovedomil členov komisie o aktívnej činnosti športového klubu
Atléti Banskej Štiavnice a pozitívne zhodnotil ich výsledky v prebiehajúcej sezóne. Zároveň
predostrel aj otázku prípadnej finančnej výpomoci tomuto klubu.
- Pani Antalová informovala komisiu o aktivitách OZ Červená studňa, ktoré svojpomocne
zhotovilo drevené lavičky v oblasti Kamenného závozu, za čo im patrí vďaka.
6. Uznesenie, záver.
Komisia školstva, práce s deťmi, mládežou a športu pri Mestskom zastupiteľstve v Banskej
Štiavnici odporúča Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu:
1. zvýšenie príspevku v Centre voľného času, Ul. L. Svobodu č. 40 v Banskej
Štiavnici pre skupiny detí, žiakov a dospelých s trvalým pobytom v meste Banská Štiavnica
a bez trvalého pobytu v meste Banská Štiavnica, ktorí uhrádzali mesačný príspevok vo výške
2 € (v zmysle Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica č.
2/2013), na 3 €.
2. zvýšenie finančných pásiem nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške
nákladov na nákup potravín k 1. 9. 2015 nasledovne:
Materská škola:
2. pásmo: desiata: 0,26 €, obed: 0,64 €, olovrant: 0,22 €
Dospelí v MŠ: obed: 1,19 €
Základná škola:
(1.stupeň) 4. pásmo: obed: 1,09 €
(2.stupeň) 4. pásmo: obed: 1,16 €
Dospelí v ZŠ: obed: 1,26 €

3. odporúča zorganizovať dňa 7. 7. 2015 o 15.00 hod slávnostné vyhlásenie
najlepšieho športovca mesta Banská Štiavnica

4. žiada vypracovať analýzu finančných úspor pri zlúčení zariadení MŠ Bratská a MŠ
Mierová s tým, že MŠ Mierová by sa stala elokovaných pracoviskom MŠ Bratská s dôrazom
na vyhodnotenie dopadu na kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu. Termín predloženia
analýzy Komisii školstva, práce s deťmi, mládežou a športu by bol po aktuálnom EDU- zbere.

Mgr. Karol Palášthy
predseda komisie
v. r.

Zapísala: Bc. Kubiňáková, Banská Štiavnica 30. 6. 2015

