Z Á P I S N I C A č. 1/2012
zo zasadnutia komisie MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania konanej dňa
25.01.2012

Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny

Program :
1. Privítanie prítomných.
2. Návrh VZN, ktorým sa určí spôsob a metodika poskytovania dotácií.
3. Plán práce na rok 2012.
4. Výška dotácie ne prevádzku a mzdy na žiaka.
5. R ô z n e.
Dňa 25.01.2012 o17,00 hod. v zasadacej miestnosti Školského úradu v Senci zasadala
komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania. Prítomných privítal aj predseda komisie MsZ
kultúry a rozvoja vzdelávania – Rudolf Galambos, Mgr. Zároveň oboznámil prítomných
s programom zasadnutia. Zo zasadnutia komisie MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania sa vopred
ospravedlnili Martina Ostatníková a Jozef Algayer.

2. Návrh VZN ,ktorým sa určí spôsob a metodika poskytovania dotácií.
- Mgr. Rudolf Galambos oboznámil prítomných s návrhom VZN, ktorým sa určí
spôsob a metodika poskytovania dotácií.
Pripomienky členov komisie:
- Čl.5 cieľové oblasti pre poskytnutie dotácie – pridať
h) iné organizácie (záhradkári, rybári ..........)
i)
projekty v prospech ochrany kultúrnych pamiatok a objektov mesta
-

Čl.6 Kompetencie orgánov mesta pri schvaľovaní dotácií navrhujú v bodoch 1.
a 2. návrh primátora
Čl.7 žiadosť o poskytnutie dotácie - keď žiadajú na viac akcií v žiadosti, tak
spraviť prvú stranu spoločnú a pridať prílohy na každú akciu, v tabuľke rozpočet
pridať stĺpec spoluúčasť žiadateľa

Rozpočet /obsahujúci rozpis predpokladaných výdavkov a príjmov v projekte/:

Výdavky /na akú položku a koľko Suma v Eur:
budete potrebovať na projekt –
uviesť konkrétny účel, na ktorý
budú požadované finančné
prostriedky použité /
Položka:





Spolu výdavky:

Spoluúčasť v Eur:

k) spolufinancovanie z iných zdrojov a preukázať pôvod zdrojov
príloha č. 1 - prikladáme vzor žiadosti.
-

Čl.9 bod m) navrhujeme znížiť spolufinancovanie pre kultúrne organizácie
a školské aktivity
Čl.10 pridať bod f) na opravy budov, kultúrnych pamiatok

Návrh uznesenia č. 1/2012: Komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania MsZ navrhuje MsR
a MsZ zapracovať pripomienky do VZN, ktorým sa určí spôsob a metodika poskytovania
dotácií.
Hlasovanie:
za: 7, proti: 0, zdržal sa:0
3.Plán práce na rok 2012 .
-

-

Mgr. Rudolf Galambos oboznámil členov komisie MsZ kultúry a rozvoja
vzdelávania plánom práce na rok 2012.
Zasadnutia komisie budú 21.03.2012, 19.09.2012, 14.11.2012 a podľa potreby
ďalšie.
Plán práce na rok 2012
Pripomienkovanie návrhov VZN mesta Senec
Návrhy na rozdelenie dotácií pre organizácie, posúdenie podaných žiadostí.
Deň učiteľov, ocenenie žiakov a študentov primátorom mesta Senec, Senecká
olympiáda žiakov – zapojenie sa do týchto akcií
Návrhy rozpočtu Komisie MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania na roky 2013-2015.
Návrhy na pomenovanie nových ulíc v Senci.

Návrh uznesenia č. 2/2012: Komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania vypracovala plán
práce na rok 2012 a dáva na vedomie MsR a MsZ .
Hlasovanie:
za:7
proti:0

zdržal sa:0

4. VZN č. 4/2010 - návrh novej prílohy č.1 Zoznam škôl a školských zariadení, ktorým
Mesto Senec poskytuje dotácie a prílohy č.2 Výška dotácie na prevádzku a mzdy žiaka
základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského
zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Senec na rok 2012.
Predseda komisie oboznámil členov s materiálom k VZN č.4/2010.
V prílohe č.1 Zoznam škôl a školských zariadení, ktorým Mesto Senec poskytuje dotácie
nastala zmena pribudla Súkromná základná umelecká škola, Atelier, Vodná 20, Senec –
Akad. mal. J. Bezúrová.
V prílohe č.2 Výška dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy,
poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia, ktoré sú zriadené
na území mesta Senec na rok 2012. Každá zmena výšky dotácie na žiaka základnej umeleckej
školy, poslucháča jazykovej školy dieťa materskej školy a školského zariadenia sa
uskutočňuje zmenou všeobecne záväzného nariadenia obce. Pre výpočet dotácie na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Senec na rok 2012, boli použité predpokladané bežné výdavky na osobné
náklady škôl a školských zariadení. Rozdielnosť výšky dotácie pre školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, je skutočnosť, že každá MŠ a školské zariadenie má inú
prevádzkovú náročnosť ako aj individuálnu potrebu finančných prostriedkov na vykrytie
osobných nákladov (mzdy).
Návrh uznesenia č. 3/2012: Komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania navrhuje prerokovať
a prijať MsR a MsZ - VZN č. 4/2010 - návrh novej prílohy č.1 Zoznam škôl a školských
zariadení, ktorým Mesto Senec poskytuje dotácie a č.2 Výška dotácie na prevádzku a mzdy
žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy
a školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Senec na rok 2012.
.
Hlasovanie:
za:7
proti:0
zdržal sa:0
5.Rôzne. – Členovia komisie požiadajú Mgr. Gábora Strešňáka, riaditeľa Múzea v Senci
o vypracovanie zoznamu objektov, ktoré treba navrhnúť zapísať medzi chránené objekty
mesta. Pamiatky mesta, ktoré ešte sú uchovajme ich pre ďalšie generácie.
Na ďalšie zasadnutie pozveme aj pána riaditeľa na konzultáciu.
Návrh uznesenia č. 4/2012: Komisia MsZ kultúry a rozvoja vzdelávania navrhuje vypracovať
zoznam pamiatok a požiadať o zaradenie medzi chránené pamiatky v Senci. Žiadame
prerokovať MsR a MsZ.
Hlasovanie:
za:7
proti:0

zdržal sa:0
Rudolf Galambos
predseda komisie MsZ

Zapísala: Alžbeta Vinczeová, Mgr. - tajomník
Senec 26.01.2012

