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Zápis zasadnutia per rollam Komisie kultúry a vzdelávania pri MsZ v Novákoch         

dňa 16. 11. 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. Návrh VZN č. ...... 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 16. 11. 2021 o 14. 00 hod. per rollam.   

Hlasovanie per rollam:  

 

Za: 5  

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

Ospravedlnení: 0  

Poznámka: Pán Roman Jakubis neposlal stanovisko.  

 

2. Návrh VZN č. .......  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: 

Z dôvodu neustáleho  zvyšovania cien potravín a potreby  dodržiavania  nutričných  hodnôt  

podávaného  jedla  je  nutný  prechod zo súčasného  2. finančného   pásma  do 3. finančného  

pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov 

stanoveného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Taktiež bola zvýšená dotácie 

z ÚPSVaR.   

Vo VZN sa menia sumy v časti I. oddiel V. Príspevky v ŠJ pri ZŠ a ŠJ pri MŠ: 

1. v písm. b) sa menia stravné limity, 

2. v písm. c), d), e) a i) sa mení výška dotácie z ÚPSVaR  
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Ostatné časti vo VZN zostávajú nezmenené. 

Zmeny sú v návrhu VZN vyznačené červenou farbou a pôvodné sumy zelenou farbou. 

Schválením tohto VZN č. .... sa zároveň ruší VZN č. 2/2021, ktoré bolo schválené UMZ                

č. 571/2021 zo dňa 20. 05. 2021, účinné 1. júla 2021.  

  

Hlasovanie per rollam:  

Za: 5  

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

Ospravedlnení: 0  

Poznámka: Pán Roman Jakubis neposlal stanovisko.  

 

 

V Novákoch, dňa 02. 12. 2021 

 

Zapísal: Ing. Lenka Gombarčíková    …………………………. 

 

Schválil: Mgr. Dana Horná       …………………………. 

 

Prílohy:  

- Hlasovanie per rollam k programu zasadnutia Komisie kultúry a vzdelávania pri MsZ 

v Novákoch dňa 16. 11. 2021.  

- Návrh VZN č. ...... o určení výšky príspevku od zákonných zástupcov deti/žiakov 

a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na území 

mesta Nováky.  

 

                

 


