Komisia kultúry a vzdelávania
08. apríla 2021

Zápis zasadnutia per rollam Komisie kultúry a vzdelávania pri MsZ v Novákoch
dňa 08. 04. 2021.

Prítomní: Mgr. Dana Horná, Ing. Viera Hagarová, Zdenka Duchoňová DiS.art., Bc. Ľudmila
Hartmanová, Mgr. Viera Pechová, Roman Jakubis
Ospravedlnený:
Hostia: Ing. Ingrid Kmeťová
Zapisovateľka: Ing. Lenka Gombarčíková
Program:
1. Otvorenie
2. Zmena VZN o určení výšky príspevku od zákonných zástupcov deti/žiakov a dospelých
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na území mesta Nováky.

1. Otvorenie
Z dôvodu vyhláseného núdzového stavu a súčasnej nepriaznivej situácie predsedníčka
komisie kultúry a vzdelávania Mgr. Dana Horná zvolala Komisiu kultúry a vzdelávania
dňa 08. 04. 2021 o 14. 00 hod. per rollam.
Hlasovanie per rollam:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 0
2. Zmena VZN o určení výšky príspevku od zákonných zástupcov deti/žiakov a dospelých
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na území mesta
Nováky
Dôvodová správa:
VZN bolo schválené 24. 06. 2020 uznesením č. 377/2020 – úplné znenie.
Na základe nespokojnosti rodičov detí a žiakov navštevujúcich materskú školu, školský klub
detí a ZUŠ s platením príspevku aj v čase zatvorenia spomínaných inštitúcií sme chceli úpravou
VZN spätne vrátiť alikvótnu časť zaplatených príspevkov za obdobie, keď boli školy zatvorené
z rozhodnutia zriaďovateľa alebo hygieny.
Stanovisko právnika ( v zmysle zákona 245/2008 Z. z.):
 Zastávame právny názor, že nie je možné vo VZN určiť v záverečných
ustanoveniach spätnú účinnosť od 01.01.2021.
 Návrhom dôjde k odpusteniu alebo vráteniu príspevkov rodičom/ zákonným zástupcov,
ktoré sú súčasťou schváleného rozpočtu mesta, čím sa zasiahne do financovania
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príslušných škôl a školských zariadení a vznikne výpadok príjmov a na túto skutočnosť
je potrebné reflektovať v rozpočte.
 V zákone máte taxatívne určené v ktorých prípadoch môže mesto rozhodnutím
zriaďovateľa určiť neuhrádzanie, resp. úhradu pomernej časti príspevku z dôvodu
mimoriadneho stavu prípadne núdzového stavu.
 Ak chce mesto rozhodnúť o tom, že sa nebudú v prípade mimoriadneho alebo
núdzového stavu uhrádzať poplatky, musí tak urobiť v súlade so zákonom.
 Odpustenie poplatkov od 1.1.2021 je dosť diskutabilné, v tomto prípade by bolo možné
sa odvolávať na tzv. inštitút nepravej retroaktivity, avšak v tomto prípade
UPOZORŇUJEME, že síce je zo zákona možná, avšak v praxi sa v takýchto prípadoch
nevyužíva. Znenie VZN môže napadnúť cez prokuratúru „nespokojný zákonný
zástupca“, čo sa dá v tomto prípade zrejme vylúčiť. Treba zvážiť prijatie VZN s tzv.
spätnou účinnosťou. Spätné vrátenie poplatkov je možné riešiť len v prípade
poplatkov za materskú školu, kedy môže o tom rozhodnúť zriaďovateľ v zastúpení
primátora mesta. V ostatných prípadoch akými sú ŠKD, ZUŠ a CVČ je podľa nášho
názoru nezákonné, ak neberieme do úvahy diskutabilné použitie nepravej
retroaktivity.
Na základe doporučení právnika sme pripravili zmenu VZN od 01. 05. 2021 (nie spätne).
Neriešili sme to dodatkom, ale úplným znením VZN (z dôvodu prehľadnosti).
Vo VZN sa:
1. ruší v odd. I. posledný odstavec - označený červenou farbou
dopĺňa sa odstavec A/ a B/ - označené zelenou farbou (tak ako to je stanovené zákonom)
- bod b) v odstavci B/ je zákonom stavené, že zriaďovateľ môže z iných dôvodov
odpustiť alebo znížiť príspevok a to spôsobom, že MsZ uznesením o tom rozhodne
a následne zriaďovateľ (primátor) vydá rozhodnutie na základe uznesenia MsZ– nerieši
sa to zmenou VZN)
2. dopĺňa v odd. II. písm. g) a h) - označené zelenou farbou (ZUŠ)
3. dopĺňa v odd. III. písm. c) a d) - označené zelenou farbou (CVČ)
4. dopĺňa v odd. IV. písm. b) a c) - označené zelenou farbou (ŠK)
v ZUŠ, CVČ a ŠKD nie je zákonom stanovené tak ako v MŠ, že môže zriaďovateľ
príspevok odpustiť alebo znížiť, v týchto prípadoch môže len určiť výšku príspevku, tak
sa to riešilo doplnením, resp. spresnením jednotlivých príspevkov.
Ostatné časti vo VZN zostávajú nezmenené.
Hlasovanie per rollam:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 0
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Poznámka: Bc. Ľudmila Hartmanová zastáva názor, že súčasné VZN bolo pre MŠ lepšie,
prehľadnejšie a kontrolovateľnejšie.

V Novákoch, dňa 15. 04. 2021

Zapísal: Ing. Lenka Gombarčíkíková

………………………….

Schválil: Mgr. Dana Horná

………………………….

Prílohy: Hlasovanie per rollam k programu zasadnutia Komisie kultúry a vzdelávania pri
MsZ v Novákoch dňa 08. 04. 2021.
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