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Zápisnica  

zo 7. zasadnutia  

finančno-hospodárskej komisie MsZ v Spišských Vlachoch, konaného dňa 04.08.2020 

 

 
Prítomní:    
predseda:  Ing. Juraj Jánošík, 
tajomník: Mgr. Viera Hanigovská 

členovia komisie:  PaedDr. Marcela Satmáryová, Mária Nemčíková, Ing. Michal Dzurila  

Neprítomní ospravedlnení členovia: Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová ,   

Primátor:  Ľubomír Fifik 

Začiatok rokovania:  15:00 hod. 
Ukončenie rokovania: 18:00 hod. 

Miesto:  malá zasadačka MsÚ v Spišských Vlachoch 

 

Program:  

1. Otvorenie, schválenie programu  
2. Doplnok k VZN č. 1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a škol. zariadení zriadených na 

území mesta  Spišské Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy a 
zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa 

3. Prílohy č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a škol. zariadení zriadených 
na území mesta Spišské Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy 
a zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa 

4. Rôzne 
5. Záver  

1. Otvorenie, schválenie programu: 

Zasadnutie finančnej komisie otvoril Ing. Juraj Jánošík, ktorý privítal všetkých 
prítomných, konštatoval, že zo 7 členov komisie sú prítomní piati a komisia je 
uznášaniaschopná.  

V rámci bodu č. 2 navrhol doplniť VZN mesta Spišské Vlachy o určení výšky 
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských 
zariadení v zriaďovacej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy. 

Bod č. 3. Doplnok k VZN č. 1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a škol. zariadení 
zriadených na území mesta  Spišské Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské 
Vlachy a zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa 

Bod č. 4 Prílohy č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a škol. zariadení 
zriadených na území mesta Spišské Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské 
Vlachy a zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa 

V  rámci  bodu č. 5  sa  dopĺňa  Zriaďovacia listinu Základnej umeleckej školy Spišské 
Vlachy 

Bod č. 6 Rôzne. 
Bod č. 7 Záver. 

Všetci prítomní súhlasili s navrhnutými a doplnenými bodmi rokovania. 

Za Proti Zdržali sa 

4 0 0 
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2. VZN mesta Spišské Vlachy o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení 
v zriaďovacej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy  
 
Ing. Michal Dzurila oboznámil prítomných o učení výšky mesačného príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a škol. zariadení účinných od 
1.9.2020: 

- Materská škola 15,- EUR mesačne, 
- Základná umelecká škola: základné štúdium individuálne vyučovanie 6,- EUR, 

skupinové 3,- EUR, štúdium pre dospelých nad 25 rokov individuálne vyučovanie 
25,- EUR, skupinové 12,50 EUR, 

- Školský klub detí 3,- EUR mesačne, 
- Centrum voľného času 4,- EUR neplnoletý žiak a 8,- EUR dospelá osoba, 
- Školská jedáleň 0,50 EUR príspevok na režijné náklady na 1 obed.  

Uznesenie komisie : 

Finančno-hospodárska komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh 
VZN mesta Spišské Vlachy o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti mesta 
Spišské Vlachy 

Za Proti Zdržali sa 

4 0 0 

3. Doplnok k VZN č. 1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a škol. zariadení zriadených na 
území mesta  Spišské Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské 
Vlachy a zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa   

Do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy sa dopĺňa Základná umelecká 
škola na ulici Komenského č 6, Spišské Vlachy od 1.9.2020  

Uznesenie komisie : 

Finančno-hospodárska komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť doplnok 
k VZN č. 1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a škol. zariadení zriadených na území mesta  
Spišské Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy a zriaďovateľskej 
pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa  

Za Proti Zdržali sa 

4 0 0 

4. Prílohy č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a škol. zariadení 
zriadených na území mesta Spišské Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Spišské Vlachy a zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa  

Príloha č. 1 – dotácia na rok 2020 na prevádzku a mzdy pre materskú školu a školské 
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta: 

- Materská škola a školská jedáleň  311 823,- EUR, 
- Školský klub detí       31 943,- EUR, 
- ZUŠ        53 051,- EUR, 
- Centrum voľného času      39 692,- EUR, 
- Školská jedáleň pri ZŠ Komenského 6    77 043,- EUR. 

Príloha č. 2 - dotácia na rok 2020 na prevádzku a mzdy školské zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa: 

- Základná umelecká škola   197 109,- EUR, 
- Školský klub detí       30 956,- EUR. 
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Príloha č. 3 – výška dotácie na dieťa a žiaka jednotlivých škôl a školských zariadení 
na rok 2020: 

      v zriaď. pôsobnosti v zriaď pôsobnosti 
mesta   Biskupstvo 

- Materská škola a šk. jedáleň  3 543,443        - 
- Školský klub detí      443,653     418,324 
- Centrum voľného času       89,80        - 
- Školská jedáleň pri Z%S     129,05        - 
- ZUŠ individuálna forma   1 199,755  1 055,785 
- ZUŠ skupinová forma      391,757     344,746 

Uznesenie komisie : 
Finančno-hospodárska komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť Prílohy 

č. 1, 2, a 3 k VZN č. 1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení zriadených na 
území mesta  Spišské Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy a 
zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa 

Za Proti Zdržali sa 

4 0 0 

5. Zriaďovacia listina ZUŠ Spišské Vlachy 

Mesto Spišské Vlachy zriaďuje novú rozpočtovú organizáciu mesta: Základná 
umelecká škola Spišské Vlachy, Komenského 6, Spišské Vlachy, ktorá bude zabezpečovať 
umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu vzdelávania prevažne 
žiakov základnej školy. Môže organizovať štúdium aj pre deti vo veku pred plnením povinnej 
školskej dochádzky, žiakov stredných škôl a dospelých. Základná umelecká škola bola 
zaradená do siete škôl a školských zariadení 30.06.2020 rozhodnutím so spisovou značkou 
2020/10840:11-A2130 s termínom začatia činnosti od 01.09.2020. 

Finančno-hospodárska komisia berie na vedomie zriaďovaciu listinu Základnej 
umeleckej školy Komenského 6 Spišské Vlachy. 

6. Rôzne 

a) DZH Spišské Vlachy podalo žiadosť o finančnú dotáciu na servis súťažnej PPS 12 
v hodnote 1.500,- EUR. 

Uznesenie komisie : 
Finančno-hospodárska komisia berie na vedomie uvedenú žiadosť, neodporúča 

navýšiť rozpočet na rok 2020 na opravu súťažnej PPS 12, ale realizovať ju v roku 2021 
z bežného rozpočtu. 

Za Proti Zdržali sa 

4 0 0 

b) Vzhľadom na finančnú situáciu a organizačnú štruktúru mesta účinnú od 
01.01.2020 finančno-hospodárska komisia odporúča na oddelení kultúry a športu, mestskú 
knižnicu v správe mesta spojiť s kultúrou. 

Za Proti Zdržali sa 

4 0 0 

7. Záver 

Ing. Juraj Jánošík poďakoval prítomným za účasť. 

Zápis vyhotovený v Spišských Vlachoch dňa 17.08.2020 

Zapísal:   Mgr. Viera Hanigovská 

Overil:    Ing. Juraj Jánošík 


