
 

 

Z á p i s 

z 2. riadnej schôdze Komisie kultúry, školstva a športu, 

konanej dňa 16.6.2015 o 14.00 hod. na Mestskom úrade v  Nemšovej 
 
Prítomní:  
Anton Krch ňávek, Mgr. Mária Haljaková, Mgr. Art. Vladislav Kak ody, Vladimír Gajdoš,  Pavol 
Vavruš,  
Prizvaní, prítomní:   
Mgr. Emília Mazanovská, Ing. Miloš Čižmárik, Ing. Iveta Jurisová 
 

Na schôdzi bolo prerokované a  zobrané na vedomie:  
1. Návrh zápisu  Kroniky mesta Nemšová za rok 2013, k 
2. Návrh  VZN č. .../2015 o  doplnení a zmene Všeobecného záväzného nariadenia č.   7/2011 

v znení      
doplnenia a zmeny  VZN č. 11/2011 a VZN č. 3/2014 a VZN č. 4/2014 
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole              

o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí    o výške 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na základnej      

umeleckej škole 
3. Súhrnná správa o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej  

              pôsobnosti mesta za rok 2014, komisia zobrala na vedomie 
4. Žiadosť ZŠ Janka Palu 2 Nemšová o súčinnosť na zabezpečenie finančných prostriedkov 
5. Informácia o konaných a pripravovaných podujatiach  (jarmok, hudobné leto, letné kino, koncert 

Lucie Bílej) 
6. Žiadosť Katolíckej spojenej školy, Školská 9 o finančný príspevok na rekonštrukciu parketovej 

podlahy v telocvični školy 
7. Iné  

 
Členom komisie bol odovzdaný na prečítanie a pripomienkovanie predložený zápis do kroniky mesta za 

rok 2013, ktorý bude pripomienkovaný na nasledujúcej komisii. Komisia doporučila navýšiť mesačný 
príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ vo veku do 3 rokov 
z 9,96 € na 25,00 €. Poplatok pre deti od 3 rokov 15,00 €. Komisia ďalej doporučila prednostne  
prerokovať na MsZ   žiadosť KSŠ o opravu kotla jedálne.   
 
 
 

Anton Krch ňávek 
predseda komisie v.r. 

Zapísala 17.6.2015,  Ing. Brandoburová 
 

 
 


