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Záznam  

zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ, 18. 11. 202 0, MsÚ Spišská Nová Ves  
  
 Prítomní: podľa prezenčnej listiny.  

Miesto zasadnutia: zasadacia miestnosť oddelenia školstva MsÚ Spišská Nová Ves 
1. Úvod 
2. Prerokovanie návrhu na 3. zmenu rozpočtu  
3. Prerokovanie návrhu rozpočtu na rok 2021 
4. Prerokovanie návrhu  VZN č. 5/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl    

a školských zariadení 
5. Prerokovanie návrhu  VZN č. 6/2020 o určení výšky príspevkov v školách a školských 

zariadeniach 
6. Návrh na zriadenie elokovaného pracoviska ZUŠ pri Základnej škole na Lipovej ulici 13, 

SNV 
7. Rôzne 
8. Záver 

 
K bodu 1: 
Prítomných privítal predseda Komisie školstva Mgr. Jozef Kačenga 
 
K bodu 2 – 5: 
Komisia školstva prerokovala návrhy uvedené v bodoch 2 až 5. Materiály boli zaslané členom 
komisie  meilom spolu s pozvánkou. 
 
K bodu 6: 
Riaditeľ Základnej školy, Lipová 13, Spišská Nová Ves, dal návrh na  zriadenie elokovaného 
pracoviska ZUŠ v ZŠ Lipová 13. Momentálne je vec vo fáze príprav a rozhodovania,  aké odbory 
ZUŠ by mohli byť zriadené. Komisia školstva súhlasí so zriadením elokovaného pracoviska ZUŠ 
v ZŠ Lipová 13. 
 
K bodu 7: 
Prerokovaný bol návrh dodatku č. 2  k VZN č. 4/2016 o určení školských obvodov pre základné 
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves 
 
 
UZNESENIE: 
 
K bodu 2:  

- Komisia školstva odporúča MsZ schváli ť návrh na 3. zmenu rozpo čtu  
K bodu 3:  

- Komisia školstva odporúča MsZ schváli ť návrh  rozpo čtu na rok 2021  
K bodu 4: 

- Komisia školstva odporúča MsZ prija ť VZN č. 5/2020 o určení výšky dotácie na mzdy 
a prevádzku škôl a školských zariadení 

K bodu 5:  
- Komisia školstva odporúča MsZ prija ť VZN č. 6/2020 o určení výšky príspevkov v školách 

a školských zariadeniach 
K bodu 6:  

- Komisia školstva súhlasí  so zriadením elokovaného pracoviska ZUŠ  v ZŠ Lipová 13 
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K bodu 7:  

- Komisia školstva odporúča prija ť dodatok č. 2  k VZN č. 4/2016 o určení školských 
obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves. 

 
 

Nasledujúce stretnutie Komisie školstva je plánovan é na: 
 
marec – apríl 2021 
 
                                       Mgr. Jozef Kačenga, v. r. 
                 predseda Komisie školstva 
Zapísala: Ing. Eva Štubňová, 18. 11. 2020 


