Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva, športu, kultúry a cirkví
v Trenčianskych Tepliciach - 06.03.2013
Prítomní:
PhDr. Marian Kočiš - predseda komisie
Ing. Jaroslav Ružička
Zuzana Ďurmeková
Mgr. Peter Vakoš
Mgr. Zdena Bunčáková - MsU (garant komisie - zapisovateľka)
Program :
1. Otvorenie
2. Prerokovanie návrhu VZN o určení výšky dotácie z originálnych kompetencií mesta na prevádzku a mzdy
na žiaka/dieťa základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta
Trenčianske Teplice
3. Informácie o žiadostiach o dotáciu z grantového programu mesta na rok 2013
4. Informácie o kultúrnych podujatiach v roku 2013
5. Rôzne

1.
M. Kočiš:
- privítal Členov komisie a oboznámil ich s programom zasadnutia
- požiadal členov komisie, aby sa vyjadrili k programu, ako aj k zaznamenaniu zasadnutia komisie na diktafón
- prítomní členovia komisie súhlasili s programom a vyslovili názor, že nahrávanie zasadnutia na diktafón nie je
potrebné
za:4, proti:0, zdržal sa:0
2.

M. Kočiš:
- oboznámil prítomných členov komisie s návrhom VZN a požiadal Z. Bunčáková o vysvetlenie jednotlivých
článkov v návrhu VZN
Z. Bunčáková:
Vysvetlila členom komisie:
- dôvod vytvorenia nového VZN o financovaní škôl a školských zariadení
- zmeny vo financovaní škôl a školských zariadení, ktoré nadobudli platnosť od 1.1.2013
- zmeny vo financovaní centier voľného času
- ako mesto rozdeľuje financie pre jednotlivé školy a školské zariadenia v zmysle platných zákonov
o financovaní škôl a školských zariadení
Oboznámila členov komisie:
- s pripomienkou Mgr. D. Malku, ktorá bola doručená MsÚ v čase, kedy bol zverejnený návrh VZN na
pripomienkovanie v zmysle platných predpisov
- so zmenou prílohy po akceptovaní pripomienky k návrhu VZN
Členovia komisie:
po diskusii k danému bodu programu prijali nasledujúce uznesenie

Uznesenie č. 1/06.03.2013
Komisia školstva, športu, kultúry a cirkví prerokovala návrh VZN o určení výšky dotácie z originálnych
kompetencií mesta na prevádzku a mzdy na žiaka/dieťa základnej umeleckej školy, materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území mesta Trenčianske Teplice, ktorý bol zverejnený na pripomienkovanie v zmysle
platných zákonov. Súčasne prerokovala aj pripomienku k danému návrhu VZN, ktorú predložil MsÚ v zákonnej
lehote Mgr. D. Malko.
Komisia súhlasí s vyhodnotením pripomienky navrhovateľa VZN a súhlasí so zmenou výšky dotácie pre CVČ
sv. Tarzícia v prílohe VZN - (88% z 62,70 € = 55,176€ x 83 = 4580 €), ktorá je v súlade s platným zákonom
o financovaní škôl a školských zariadení.
Komisia žiada zamestnanca MsÚ Ing. M. Ďuďáka, aby sa zúčastnil najbližšieho zasadnutia komisie a oboznámil
jej členov s výškou financií, ktoré mesto dostalo pre školy a školské zariadenia v mesiacoch január až marec
2013. Zároveň daného pracovníka MsÚ žiada o informácie, ako mesto využije financie, ktoré dostane v roku
2013 nad rámec celkovej sumy uvedenej v prílohe VZN pre školy a školské zariadenia.
za:4, proti:0, zdržal sa:0

2
3.
M. Kočiš:
- informoval členov komisie:
- že do konca februára 2013 bolo doručený 14 žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta
- dokiaľ nie je schválený rozpočet na rok 2013 komisia zatiaľ nemôže odporučiť žiadne žiadosti o dotáciu
M. Kočiš, Z. Durmeková:
- finančná komisia chcela prerokovať na poslednom zasadnutí návrh rozpočtu na rok 2013, žiaľ na zasadnutie
neprišiel pozvaný Ing. M. Ďuďák, ktorý bol viac ako týždeň vopred informovaný o konaní komisie a účasť
prisľúbil. Na poslednú chvíľu - pár hodín pred rokovaním komisie sa ospravedlnil, pre údajné pracovné
zaneprázdnenie. Finančná komisia zdôraznila, že jeho nadriadeným je primátor, ktorému malo záležať na účasti
Ing. Ďuďáka na rokvaní finančnej komisie a vníma to ako zbytočnú obštrukciu. Nerozumie takémuto prístupu,
keď je už mesiac marec a rozpočet stále nie je prerokovaný ani v komisii, nehovoriac o jeho prijatí v MsZ
- členom komisie nemal kto odpovedať na viaceré otázky týkajúce sa návrhu rozpočtu

Uznesenie č. 2/06.03.2013
Komisia školstva, športu, kultúry a cirkví žiada primátora mesta o vyjadrenie, či bude v roku 2013 akceptovať
odporučenia komisie pri rozdelení dotácií z rozpočtu mesta. Ak nebude, tak ako tomu bolo v roku 2012, ani
v roku 2013 akceptovať odporučenia komisie, tak komisia nevidí dôvod, aby zasadala vo veci rozdeľovania
finančných prostriedkov žiadateľom o dotáciu z rozpočtu mesta a v tomto zmysle bude informovať MsZ
a verejnosť.
za:4, proti:0, zdržal sa:0

4.
M. Kočiš:
- oboznámil členov komisie s kalendárom kultúrnych podujatí, ktorý je zverejnený aj na webovej stránke mesta
- zaujímal sa spolu s ostatnými členmi komisie o financovanie niektorých podujatí v roku 2012 hlavne
o financovanie vystúpenia Štefana Skrúcaného a vystúpenia hudobnej skupiny Desmod, ktoré ako tvrdí primátor
boli financované sponzorsky

Uznesenie č. 3/06.03.2013
Komisia školstva, športu, kultúry a cirkví žiada zamestnanca MsÚ Ing. M. Ďuďáka, aby sa zúčastnil najbližšieho
zasadnutia komisie a oboznámil jej členov so spôsobom financovania kultúrnych podujatí, ktorých
spoluorganizátorom je mesto. Komisia žiada predložiť zmluvy o sponzorstve, vysvetliť „sponzorský“ spôsob
úhrady, keď registrujeme, že faktúry hradilo mesto, ako aj podklady o spôsobe financovania naplánovaných
podujatí v roku 2013.
za:4, proti:0, zdržal sa:0

5.
M. Kočiš:
- oboznámil členov komisie s listom Ing. J. Ružičku, ktorý sa vzdal členstva v komisií dňa 6.3.2013
- komisia sa dlhodobo dožaduje materiálov, ktoré sa týkajú financovania MŠK Slovan o.z.
- členovia komisie s poľutovaním konštatovali, že práve teraz Ing. J. Ružička nie je prítomný zasadnutia
komisie, keď mali na neho pripravené otázky týkajúce sa financovania MŠK Slovan, ako aj otázky týkajúce sa
nejasností okolo cestovných príkazov
Z. Ďurmeková:
- má podozrenie, že vzdanie sa členstva je riadené ako to bolo v prípade komisie pre cestovný ruch a podnikanie,
kde sa v krátkom čase vzdali členstva dvaja členovia a to vždy členovia, ktorých navrhoval primátor
- táto skutočnosť poukazuje na skutočný záujem a konštruktívnosť prístupu k práci pre mesto, činnosť komisií
však neohrozí

Uznesenie č. 4/06.03.2013
Komisia školstva, športu, kultúry a cirkví berie na vedomie list Ing. J. Ružičku, ktorým sa vzdal členstva
v komisii.

Zapísala: Mgr. Z. Bunčáková,dňa:06.03.2013

^r3ffi)i^-Marian'Koč^
predseda komisie

