
Z á p i  s 

zo 4. riadnej schôdze Komisie kultúry, školstva a športu, 

konanej dňa 27.10.2015 o 15.00 hod. na Mestskom úrade v  Nemšovej 
 
 
Prítomní:  
Anton Krch ňávek, Mgr. Mária Haljaková, Ing. Marcela Prekopová,  Vladimír Gajdoš,  Mgr. 
Miroslava Juzeková, Ing. Eva Brandoburová 
 
Prizvaní, prítomní:   
Ing. Iveta Jurisová 
 
Na komisii bolo prerokované:  

1. Návrh  VZN 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 

2. Žiadosť o zvýšenie dotácie 117. zbor sv. Františka z Assisi Horné Srnie – Nemšová 
3. Žiadosť o poskytnutie finančných príspevkov Základná škola Janka Palu 2, Nemšová 
4. Žiadosť o poskytnutie finančných príspevkov Katolícka spojená škola, Školská 9, Nemšová 
5. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov TJ Ľuborča  
6. Informácia o konaných a pripravovaných podujatiach   

 
Z dôvodu novely zákona 245/2008 Z.z. o výchove  a vzdelávaní (školský zákon) sa menil termín zápisu detí do 

školy a  zjednotenie finančného pásma na nákup potravín pre deti ZŠ a MŠ.  Navrhované možnosti  vo VZN komisia 
zobrala na vedomie.  

Žiadosť o zvýšenie dotácie pre 117. Zbor sv. Františka z Assisi o 340,00 € komisia doporučila bez pripomienok, 
nakoľko  skautský zbor pôsobí v meste Nemšová už viac ako 10 rokov. Pomáha pri príprave a konaní sa 
celomestských  podujatí bez nároku na finančnú odmenu za prácu.   

Komisia sa dohodla po písomných pripomienkach jej členov na posunutí termínu konania sa stretnutí komisie na 
neskoršiu hodinu.     

Žiadosti  ZŠ Janka Palu 2, Nemšová  a Katolíckej spojenej školy, Školská 9, Nemšová  o finančný príspevok na 
výmenu parkiet v telocvični ZŠ Janka Palu 2 a výmenu  okien KSŠ, Školská 9, Nemšová komisia doporučila zaradiť 
do rozpočtu mesta na rok 2016.  

Ďalej doporučila poskytnúť finančné prostriedky z rozpočtu mesta na tradičnú akciu Beh okolo Ľuborče – 47. 
ročník, ktorý sa koná 7.11.2015.  

Pripravované podujatia na koniec roka 2015 a začiatok 2016 nasledovne: 4.12.2015 Mikuláš – amfiteáter MM,  
6.12.2015 Štyria na kanape divadlo - KC,  16.12.2015 Koncert ZŠ Janka Palu – KC, 27.12. 2015 Vianočný koncert – 
ZUŠ a FS Liborčan – kostol sv. Michala, 23.1.2016 Mestský ples – KC, 6.2.2016 Fašiangový karneval – KC, mesiac 
máj  - program pre materské školy. Uvedené informácie komisia zobrala na vedomie. 

 
 
 
 
 
Anton Krch ňávek 
predseda komisie v.r. 

Zapísala 30.10.2015,  Ing. Brandoburová 
 
 


