
 

 

ZÁPISNICA 

zo 7. zasadnutia kultúrno-školskej komisie MsZ  

v Spišských Vlachoch konanej dňa 23.5.2022 

 
Začiatok : 16:00 

Ukončenie : 17:30 

 

Miesto  : Galéria  MsÚ Spišské Vlachy 

 

Prítomní členovia:  Ing. Svetlana Kočišová – predsedníčka komisie, poslankyňa MsZ 

    Ing. Juraj Jánošík – člen komisie, poslanec MsZ 

    PaedDr. Marcela Satmáryová – členka komisie, poslankyňa MsZ 

    Mgr. Helena Šofranková – členka komisie 

    Mgr. Monika Koperdáková – členka komisie, poslankyňa MsZ  

    Mgr. Mária Suchá – členka komisie 

    Mgr. Jana Fabryová – členka komisie 

    Mgr. Samuel Pavlík, Dis. art. – člen komisie 

          

Prítomní nečlenovia:  Martin Macejko – zamestnanec MsÚ 

     

Neprítomní členovia:  Mgr. Ronald Pikla – člen komisie 

    Mgr. Silvia Korenková – členka komisie 

    Ing. Michal Dzurila – člen komisie 

    Mgr. Renáta Bašistová – členka komisie   

    Mgr. Barbora Ilečková – tajomníčka komisie, zamestnanec MsÚ 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu  

3. MŠ – Žiadosť o úpravu rozpočtu 

4. ZUŠ Komenského 6 – Žiadosť o navýšenie rozpočtu 

5. ZUŠ Komenského 6 – Žiadosť o rekonštrukciu budovy ZUŠ, vybavenie tried 

6. Rada školy pri ZŠ Komenského 6 – Žiadosť o pomoc pri riešení nedostatku finančných 

prostriedkov 

  KULTÚRNO - ŠKOLSKÁ KOMISIA 

     pri MsZ  mesta Spišské Vlachy 



7. ZŠ Komenského 6 – Žiadosť o dofinancovanie školy z originálnych kompetencií 

zriaďovateľa 

8. Plánované kultúrne podujatia 

9. Rôzne, diskusia  

10. Záver   

K bodu  č. 1 – Otvorenie 

Predsedníčka komisie Ing. Svetlana Kočišová privítala všetkých zúčastnených. Skonštatovala 

že komisia je uznášania schopná. 

 

K bodu  č. 2 – Schválenie programu rokovania 

Mgr. Suchá navrhla do programu doplniť  bod  - Žiadosť o dofinancovanie CVČ v Spišských 

Vlachoch.  

Predsedníčka komisie prečítala návrh nového programu komisie a dala hlasovať za 

schválenie programu. 

 

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

 

Nový program: 

1.    Otvorenie 

2. Schválenie programu  

3. MŠ – Žiadosť o úpravu rozpočtu 

4. ZUŠ Komenského 6 – Žiadosť o navýšenie rozpočtu 

5. ZUŠ Komenského 6 – Žiadosť o rekonštrukciu budovy ZUŠ, vybavenie tried 

6. Rada školy pri ZŠ Komenského 6 – Žiadosť o pomoc pri riešení nedostatku finančných 

prostriedkov 

7. ZŠ Komenského 6 – Žiadosť o dofinancovanie školy z originálnych kompetencií 

zriaďovateľa 

8. CVČ Spišské Vlachy - Žiadosť o dofinancovanie CVČ Spišské Vlachy 

9. Plánované kultúrne podujatia 

10. Rôzne, diskusia  

11. Záver   

 

 

K bodu  č. 3 – MŠ – Žiadosť o úpravu rozpočtu 

Pani riaditeľka MŠ, Mgr. Jana Fabryová informovala prítomných o situácii s financovaním MŠ. 

Mesačný transfer je po navýšení platieb za energie nepostačujúci a preto žiada o jeho 

navýšenie o sumu 2.000,- € mesačne. 

K bodu prebehla krátka diskusia.  

Komisia žiadosť berie na vedomie a odporúča sa ňou zaoberať na finančnej komisii.  

 

O 16:13 hod prišla Mgr. Monika Koperdáková – členka komisie 

 



 

K bodu  č. 4 – ZUŠ Komenského 6 – Žiadosť o navýšenie rozpočtu 

Pán riaditeľ ZUŠ, Mgr. Samuel Pavlík, Dis. art.  informoval prítomných o situácii 

s financovaním ZUŠ Komenského 6, Spišské Vlachy. ZUŠ Komenského 6, Sp. Vlachy žiada 

o navýšenie rozpočtu školy z dôvodu zvýšenia cien energií, vody, plynu, ako aj spotrebného 

materiálu nutného na prevádzku školy. Predpokladaný nárast réžie je cca 18.000,- € 

K bodu prebehla krátka diskusia.  

Komisia žiadosť berie na vedomie a odporúča sa ňou zaoberať na finančnej komisii.  

K bodu  č. 5 – ZUŠ Komenského 6 – Žiadosť o rekonštrukciu budovy ZUŠ, vybavenie tried 

Pán riaditeľ ZUŠ, Mgr. Samuel Pavlík, Dis. art.  informoval prítomných o potrebe 

rekonštrukcie priestorov ZUŠ a to hlavne sociálnych zariadení, ktoré sú v dezolátnom stave. 

Ďalej sa jedná o zateplenie budovy, výmenu okien, dobudovanie šatne, rekonštrukciu 

vykurovania /riešenie regulačných staníc z dôvodu, že ZUŠ potrebuje teplo poobede/ 

a vybavenie tried.  

K bodu prebehla krátka diskusia.  

Komisia žiadosť berie na vedomie a odporúča sa ňou zaoberať na finančnej komisii.  

K bodu  č. 6 - Rada školy pri ZŠ Komenského 6 – Žiadosť o pomoc pri riešení nedostatku 

finančných prostriedkov 

Rada školy na odporúčanie jej členov žiada o pomoc pri riešení nedostatku finančných 

prostriedkov na riešenie problémov týkajúcich sa prevádzkových nákladov ZŠ a nákladov na 

riešenie havarijných situácií ZŠ Komenského 6.  

Jedná sa hlavne o:  

- nedoplatok za dodávku plynu, ktorý je vo výške 15.252,- €,  

- riešenie regulačných staníc v jednotlivých budovách školy na reguláciu dodávky tepla,           

- riešenie havarijného stavu odpadového systému v suteréne školskej kuchyne a osadenie 

lapača tukov,  

- riešenie havarijného stavu chodníkov medzi jednotlivými pavilónmi a likvidáciu azbestovej 

krytiny nad chodníkmi a jej výmenu.  

- riešenie spoluúčasti na zaplatení nedoplatku za dodávku plynu školskými zariadeniami CVČ 

a ZUŠ za rok 2021.  

K bodu prebehla krátka diskusia. 

Komisia žiadosť berie na vedomie a odporúča sa ňou zaoberať na finančnej komisii. 

K bodu  č. 7 - ZŠ Komenského 6 – Žiadosť o dofinancovanie školy z originálnych kompetencií 

zriaďovateľa 

Pani riaditeľka ZŠ, Mgr. Helena Šofranková  informovala prítomných o situácii s financovaním 

ZŠ Komenského 6. Dofinancovanie z originálnych kompetencií zriaďovateľa je potrebné 

z dôvodu negatívneho vývoja cien energií, stavebných materiálov, a z dôvodu potreby 

riešenia závažných prevádzkových a havarijných situácií.  

Jedná sa hlavne o: 

- nedoplatok za dodávku plynu, ktorý je vo výške 15.252,- €,  



- riešenie regulačných staníc v jednotlivých budovách školy na reguláciu dodávky tepla,           

- riešenie havarijného stavu odpadového systému v suteréne školskej kuchyne a osadenie 

lapača tukov,  

- opravu elektroinštalácie v školskej kuchyni a výmena rozvodnej skrine, 

- riešenie havarijného stavu chodníkov medzi jednotlivými pavilónmi a likvidáciu azbestovej 

krytiny nad chodníkmi a jej výmenu, 

- opravu multifunkčného ihriska 

- riešenie spoluúčasti na zaplatení nedoplatku za dodávku plynu školskými zariadeniami CVČ 

a ZUŠ za rok 2021, 

- refundáciu energií a údržby školskými zariadeniami CVČ, ZUŠ za rok 2022. 

Na základe negatívneho vývoja cien stavebných materiálov, energií, nákladov na dopravu, 

ceny prác, pani riaditeľka navrhuje, aby aspoň niektoré z týchto najnevyhnutejších 

požiadaviek sa zrealizovali ešte v tomto školskom roku.  

K bodu prebehla krátka diskusia.  

Komisia žiadosť berie na vedomie a odporúča sa ňou zaoberať na finančnej komisii. 

K bodu  č. 8 – CVČ Spišské Vlachy – žiadosť o dofinancovanie 

Pani riaditeľka CVČ, Mgr. Mária Suchá informovala prítomných o situácii s financovaním CVČ. 

Na plnohodnotné fungovanie centra nepostačujú financie schválené v rozpočte a preto žiada 

o úpravu výšky rozpočtu aspoň o 9.000,- €.  

K bodu prebehla krátka diskusia.  

Komisia žiadosť berie na vedomie a odporúča sa ňou zaoberať na finančnej komisii. 

 

K bodu  č. 9 – Plánované kultúrne podujatia 

Nakoľko sa kultúrna referentka, Mgr. Barbora Ilečková nezúčastnila zasadnutia komisie 

z vážnych zdravotných dôvodov, tak neboli k tomuto bodu podané žiadne informácie. 

 

K bodu  č. 10 – Rôzne, diskusia  

V súvislosti a aktuálnou situáciou a po krátkej diskusii komisia odporúča neodkladné 

stretnutie zástupcov mesta s riaditeľmi a ekonomickými pracovníkmi škôl a školských 

zariadení v Spišských Vlachoch. 

 

K bodu  č. 11 – Záver 

Predsedníčka komisie poďakovala všetkým prítomným za účasť. 

 

 

 

 

V Spišských Vlachoch, dňa  ......................... 

Zapísal       Overil: 

Martin Macejko            Ing. Svetlana Kočišová  

        predsedníčka KŠ komisie 


