Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva, práce s deťmi, mládežou pri Mestskom zastupiteľstve v
Banskej Štiavnici konaného dňa 19. 6. 2019.
Prítomní

: Mgr. J. Kružlic, Ing. M. Zimmermann, PaedDr. M. Moravčíková,
Mgr. M. Gregušová, Mgr. L. Švecová, RNDr. P. Bačík

Neprítomní : Mgr. R. Blaho
Hostia

: PaedDr. V. Ebert, Ing. I. Ondrejmišková

Program

: 1. Otvorenie
2. Materiály na prerokovanie v Mestskej rade a v Mestskom zastupiteľstve.
3. Rôzne
4. Uznesenie

1. Otvorenie
Predseda Komisie školstva, práce s deťmi, mládežou Mgr. Ján Kružlic privítal
prítomných na zasadnutí a oboznámil ich s programom zasadnutia.

2. Materiály na prerokovanie v Mestskej rade a v Mestskom zastupiteľstve
- Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica o určení výšky príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je
Mesto Banská Štiavnica.
V tomto VZN sa upravuje výška Finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 1. 9. 2019 a z dôvodu nadobudnutia účinnosti
zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR v znení neskorších predpisov. V zmysle vyššie uvedeného zákona sa poskytuje
dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 1,20 € na dieťa za
stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnílo vzdelávacieho procesu v materskej škole
a vyučovania v základnej škole a odobralo obed alebo aj iné jedlo. Každé dieťa základnej
školy, deti posledného ročníka materskej školy (predškoláci), deti materskej školy vo veku 25 rokov žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej
priemerný mesačný príjem je najviac vo výške životného minima má na túto dotáciu nárok.
S novelou zákona bolo potrebné doplniť aj zodpovednosť zákonných zástupcov detí za
prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy, postup pri vyplácaní dotácie zákonnému zástupcovi
dieťaťa, ak je dieťa na základe jeho zdravotného stavu odkázané na diétne stravovanie.
V súvislosti s vydanými novými Finančnými pásmami na nákup potravín na jedno jedlo
podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 1. 9. 2019 vydaných Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu SR je navrhnuté schváliť 3. pásmo. Výška režijných
nákladov vo výške 0,20 €/1 hlavné jedlo pre deti a žiakov ostáva nezmenená.
K ďalšej zmene poplatkov dochádza pri školských kluboch detí a v materských školách.
Zvýšenie poplatkov bolo navrhnuté v súčinnosti s riaditeľmi škôl a školských zariadení
V materských školách je navrhnuté zvýšenie poplatkov za pobyt dieťaťa do 3 rokov veku
z dôvodu vyšších prevádzkových a personálnych nákladov pri poskytovaní služieb takýmto
deťom. Zvýšenie príspevku z 11 € na 13 € pre ostatné deti v materskej škole, ako aj zvýšenie

príspevku z 5 na 6 € v školských kluboch znamená aspoň mierne zvýšenie vlastných príjmov
použiteľných na prevádzkové náklady materských a základných škôl.
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej umeleckej škole a v Centre
voľného času ostávajú nezmenené.
- Návrh na zmenu č. 1 rozpočtu Mesta Banská Štiavnica na rok 2019.
3. Rôzne
- Mgr. L. Švecová informovala o činnosti Rady mládeže v Banskej Štiavnici.

4. Komisia školstva, práce s deťmi, mládežou pri Mestskom zastupiteľstve v Banskej
Štiavnici:
1. berie na vedomie a odporúča schváliť:
- Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica o určení výšky príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je
Mesto Banská Štiavnica
ZA - 6
PROTI - 0
ZDRŽALI SA HLASOVANIA – 0
- Návrh na zmenu č. 1 rozpočtu Mesta Banská Štiavnica na rok 2019
ZA - 6
PROTI - 0
ZDRŽALI SA HLASOVANIA – 0

Mgr. Ján Kružlic
predseda komisie
v. r.

Zapísala: Bc. Kubiňáková, Banská Štiavnica 19. 6. 2019

