
 

 

ZÁPISNICA 

Z 2. zasadnutia kultúrno-školskej komisie MsŽ v Spišských Vlachoch 

konanej dňa 21.5.2019 

 
Začiatok : 15:00 

Ukončenie : 16:30 

 

Miesto  : galéria MsÚ Spišské Vlachy 

 

Prítomní : Ing. Svetlana Kočišová – predsedkyňa komisie, poslankyňa MsZ 

   Martin Macejko – tajomník komisie 

   Ing. Michal Dzurila – člen komisie  

   Mgr. Renáta Bašistová – členka komisie 

   Mgr. Janka Korfantová – členka komisie 

   Mgr. Jana Fabryová – členka komisie 

   Mgr. Helena Šofranková – členka komisie 

   Mgr. Mária Suchá – členka komisie 

    

Ostatní : Milan Biroščák – poslanec MsZ  

   Mgr. Jozef Salaj 

 

Neprítomní : Ing. Juraj jánošík – člen komisie, poslanec MsZ 

   Mgr. Monika Koperdáková – členka komisie, poslankyňa MsZ  

   Mgr. Ronald Pikla – člen komisie 

   PaedDr. Marcela Satmáryová – členka komisie, poslankyňa MsZ 

Program: 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu  
3. Prílohy 1,2,3  k VZN  1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení 
4. Žiadosti  p. Salaja v súvislosti so 100. výročím úmrtia M.R. Štefánika  
5. Cena Košického samosprávneho kraja, Cena predsedu KSK, Plaketa predsedu KSK – 

návrhy na ocenenie 
6. Rôzne, diskusia  
7. Záver  

 

  



 

K bodu  č. 1 – Otvorenie 

Predsedkyňa komisie Ing. Svetlana Kočišová privítala všetkých zúčastnených. Skonštatovala 

že komisia je uznášaniaschopná. 

 

K bodu  č. 2 – Schválenie programu rokovania 

Predsedkyňa komisie prečítala program komisie. K tomuto bodu sa prihlásil Ing. Michal 

Dzurila s návrhom na doplnenie programu o bod „VZN o určení výšky mesačného príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Spišské Vlachy.“, a požiadal o zaradenie tohto bodu pred bod č. 3 - Prílohy 

1,2,3 k VZN 1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení. 

Predsedkyňa komisie dala hlasovať o tomto návrhu 

Hlasovanie:   za:  7  proti:  0  zdržali sa:  0 

 

Predsedkyňa dala následne hlasovať za schválenie programu ako celku. 

Hlasovanie:   za:  7  proti:  0  zdržali sa:  0 

 

Program po schválenej zmene 

 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu  
3. VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených 

s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské 

Vlachy. 

4. Prílohy 1,2,3  k VZN  1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení 
5. Žiadosti  p. Salaja v súvislosti so 100. výročím úmrtia M.R. Štefánika  
6. Cena Košického samosprávneho kraja, Cena predsedu KSK, Plaketa predsedu KSK – 

návrhy na ocenenie 
7. Rôzne, diskusia  
8. Záver  

 

 

K bodu  č. 3 – VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Spišské Vlachy. 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa     30. 05. 2019 

Začiatok lehoty na pripomienkové konanie dňa     30. 05. 2019 

Ukončenie pripomienkového konania dňa      09. 06. 2019 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa   10. 06. 2019 

 

Predsedkyňa komisie odovzdala slovo Ing. Michalovi Dzurilovi. Ten oboznámil členov komisie 

s podrobnosťami VZN a požiadal o pripomienkovanie zo strany prítomných. K tomuto bodu 

prebehla krátka diskusia. 

 



Uznesenie komisie : Komisia informácie zobrala na vedomie, k tomuto bodu neprijala žiadne 

uznesenie. 

 

K bodu  č. 4 – Prílohy 1,2,3 k VZN 1/2013 zo dňa 30.4.2013 o financovaní ZUŠ, MŠ 

a školských zariadení na území mesta Spišské Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Spišské Vlachy a zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa. 

Návrh príloh k VZN vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa    20. 03. 2019 

Začiatok lehoty na pripomienkové konanie dňa     20. 03. 2019 

Ukončenie pripomienkového konania dňa      05. 04. 2019 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu príloh k VZN uskutočnené dňa  08. 04. 2019 

Návrh VZN zvesený z úradnej tabule a MsZ schválený dňa    22. 05. 2019 

VZN vyvesené na úradnej tabuli mesta dňa      24. 05. 2019 

VZN nadobúdajú účinnosť dňa       09. 06. 2019 

 

Predsedkyňa komisie odovzdala slovo Ing. Michalovi Dzurilovi. Ten oboznámil členov komisie 

s  podrobnosťami VZN. K tomuto bodu prebehla krátka diskusia 

 

Uznesenie komisie : Komisia informácie zobrala na vedomie, k tomuto bodu neprijala žiadne 

uznesenie. 

 

K bodu  č. 5 – Žiadosti pána Salaja v súvislosti so 100. výročím úmrtia M.R. Štefánika 

Predsedkyňa komisie odovzdala slovo pánovi Mgr. Jozefovi Salajovi, ktorý prezentoval svoje 

návrhy osobne. Vysvetlil dôvody , ktoré ho viedli k podaniu týchto návrhov. 

 

1 návrh :  

Pomenovať resp. premenovať ZŠ na Komenského ulici názvom Základná škola Milana 

Rastislava Štefánika. 

K tomuto prezentovala svoje stanovisko Mgr. Helena Šofranková – riaditeľka ZŠ 

Komenského, ktorá informovala že sa touto záležitosťou bude zaoberať Rada školy na 

najbližšom zasadnutí. 

 

2. návrh : 

 Pomenovať niektorú z nových ulíc alebo premenovanie niektorej súčasnej ulice resp. 

Námestíčka. 

K tomuto bodu sa rozvinula diskusia. Pán Salaj prezentoval návrh premenovať ulicu Okolie. 

Pani predsedkyňa komisie prezentovala návrh pomenovať v budúcnosti novovzniknutú ulicu. 

 

3. návrh : 

V spolupráci s mestom Spišské Vlachy a železnicami Slovenskej republiky umiestnenie 

pamätnej tabule a sochy v priestoroch našej železničnej stanice. 

K tomuto bodu sa rozvinula diskusia. Pán Mgr. Salaj dal návrh, že osobne navštívi Železnice 

SR a bude sa informovať o možnosti umiestnenia pamätnej tabule na budove našej 

železničnej stanice. 



 

Všetky body tejto žiadosti sa budú preberať na najbližšom zasadnutí MsZ v bode výstupy 

z komisií.  

 

Uznesenie komisie : Komisia informácie zobrala na vedomie, k tomuto bodu neprijala žiadne 

uznesenie. 

 
K bodu  č. 6 – Cena Košického samosprávneho kraja, Cena predsedu KSK, Plaketa predsedu 
KSK – návrhy na ocenenie 
 

Predsedkyňa komisie odovzdala slovo tajomníkovi komisie Martinovi Macejkovi, ktorý 

prezentoval prítomných o možnosti nominovať osobnosti mesta na tieto ocenenia. 

Nominácie je možné Úradu KSK podať do 30.9.2019 

K tomuto bodu vystúpil pán Salaj, ktorý navrhol na Cenu Košiského samosprávneho kraja 

nominovať pána Antona Gurčíka. K tomuto bodu sa ešte rozvinula krátka diskusia. Bola 

prezentovaná myšlienka, aby sa do návrhov na tieto ocenenia mohli zapojiť aj občania 

a organizácie mesta. Návrhmi na ocenenia sa komisia ešte bude zaoberať na ďalších 

rokovaniach. 

 

Uznesenie komisie : Komisia informácie zobrala na vedomie, k tomuto bodu neprijala žiadne 

uznesenie. 

 

K bodu  č. 7 – Rôzne, diskusia 

Predsedkyňa komisie otvorila bod rôzne. 

 

1. Predsedkyňa komisie zároveň prezentovala opätovnú žiadosť pána Pallesitza v súvislosti 

s vytvorením Mestského divadla a Mestského filmového štúdia. Nová žiadosť spolu 

s bussines plánom bola členom komisie a poslancom MsZ poslaná vrámci materiálov na 

komisiu, takže s tým boli oboznámení. 

K tomuto bodu vystúpila Mgr. Mária Suchá, ktorá prezentovala návrh začať v menšom a 

zriadiť divadelný krúžok pod CVČ Spišské Vlachy. Taktiež boli prezentované možnosti zriadiť 

divadelný krúžok pod ZUŠ Spišské Vlachy. Pani predsedkyňa prezentovala aj myšlienku 

primátora mesta Ľubomíra Fifíka , v prípade zriadenia divadelného krúžku pod CVČ 

v začiatkoch pomôcť žiadateĺovi formou poskytnutia priestorov Kultúrneho domu . K tomuto 

bodu sa rozvinula diskusia. 

 

Uznesenie komisie : Komisia informácie zobrala na vedomie, k tomuto bodu neprijala žiadne 

uznesenie. 

 

2. Pán Milan Biroščák prezentoval návrh vybudovania cyklistického chodníka od železničného 

mosta smerom k starej tehelni a ďalej k 2. jazeru v oblasti Zahura. Oslovil v tejto veci pani 

riaditeľky škôl so zámerom zorganizovať brigády so zámerom upratania priestoru. Pani 

riaditeľka ZŠ Komeského Mgr. Šofranková vyjadrila podporu tomuto zámeru a prisľúbila 

pomoc žiakov vrámci možností . K tomuto bodu sa ešte rozvinula diskusia.  



 

Uznesenie komisie : Komisia informácie zobrala na vedomie, k tomuto bodu neprijala žiadne 

uznesenie. 

 

4.  Mgr. Renáta Bašistová prezentovala návrh, či by mesto nemohlo prenajať od polície SR 

prenosné dopravné ihrisko na jednodňovú dopravnú akciu určenú pre žiakov našich škôl. 

Účelom je dopravná výchova žiakov. ZŠ sv. Jána Krstiteľa by ponúkal priestory na túto akciu. 

Toto prenosné dopravné ihrisko by mohli využiť aj žiaci ostatných škôl v našom meste. 

K tomuto bodu prebehla krátka diskusia, návrh bude prednesený na najbližšom rokovaní 

MsZ.  

 

Uznesenie komisie : Komisia informácie zobrala na vedomie, k tomuto bodu neprijala žiadne 

uznesenie. 

 

5. Martin Macejko informoval prítomných o pozvánke na XXIII. ročník Spišských športových 

hier detí a mládeže, ktoré sa uskutočnia 14. júna 2019 v Spišskej Novej Vsi o 8:30 hod na 

futbalovom štadióne v Spišskéj Novej Vsi. Pozvanie prišlo od mesta Spišská Nová Ves a je 

adresované hlavne žiakom základných škôl v našom meste. Všetky pani riaditeľky ZŠ už mali 

o tejto pozvánke vedomosť, takže účasť na tomto podujatí je na zvážení škôl.  

 

Uznesenie komisie : Komisia informácie zobrala na vedomie, k tomuto bodu neprijala žiadne 

uznesenie. 

 

 

K bodu  č. 8 – Záver 

Predsedkyňa komisie poďakovala všetkým prítomným za účasť. 

 

 

 

 

V Spišských Vlachoch, dňa  31.5.2019 

 

Zapísal       Overil: 

Martin Macejko     Ing. Svetlana Kočišová  

 tajomník KŠ komisie      predseda KŠ komisie 

 


