
 

 

 

 

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA 
 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

z rokovania Komisie vzdelávania, kultúry a cestovného ruchu pri MsZ v Starej Ľubovni 

zo dňa 17.4.2018                                                                           č. 25/2018 

 

 

Miesto rokovania:  MsÚ Stará Ľubovňa 

 

Prítomní:  PhDr. Dalibor Mikulík, MUDr. Janka Priputníková, PhDr. Edita Oláhová, Mgr. Ivana 

Šipošová, Ing. Martin Karaš, Ing. Erika Šalátová, Mgr. Monika Dušeková 

 

Neprítomní: Mgr. Filip Lampart, Mgr. Magdaléna Šipošová, PaedDr. Ján Sivuľka 

 

Prizvaná:       PaedDr. Eva Kollárová 

 

 

Program:  

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania 

2. Kontrola uznesení 

3. Návrh zmeny VZN č. 47  

4. Rôzne 

 

K bodu č. 1 
Predesda komisie Dalibor Mikulík oboznámil členov komisie s programom rokovania.  

 

HLASOVANIE  

počet členov komisie:   10 

prítomní:     7 

hlasovali za:     7 (PhDr. Dalibor Mikulík, Mgr. Ivana Šipošová, PhDr  Edita Oláhová,         

                                                               MUDr. Janka Priputníková, Ing. Erika Šalátová, Ing. Martin Karaš, 

                       Mgr. Monika Dušeková) 

hlasovali proti:   0  

hlasovania sa zdržali:   0   

Prijaté uznesenie: Komisia   schválila   program 25. rokovania v zmysle 

predloženého návrhu. 

 

K bodu č. 2 
Uznesenia prijaté na predchádzajúcich rokovaniach komisie boli splnené, resp. predložené na 

rokovanie MsZ.  

 

K bodu č. 3 

Komisia sa oboznámila s Návrhom zmeny VZN č. 47 o určení príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov 

 



v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa, ktorý 

vypracoval na podnet materských škôl PaedDr. Štefan Joštiak.  

        Dôvod zvýšenia poplatku za dieťa počas hlavných prázdnin, bez ohľadu na vek, je ten, že rodičia 

často prihlásia dieťa do MŠ v čase hlavných prázdnin, ale dieťa v skutočnosti materskú školu 

nenavštevuje. Stáva sa teda, že v tom čase navštevuje MŠ minimálny počet detí, pri plnom stave 

učiteliek a ostatného personálu MŠ. Táto skutočnosť ovplyvňuje aj čerpanie dovoleniek na zotavenie 

pracovníkov MŠ.  

Navrhovaná zmena  VZN č 47 - Čl. 2.: Výška mesačných poplatkov 

1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov 

materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou  

       c)   v čase hlavných prázdnin do dovŕšenia 3 rokov veku       40 €   

             v čase hlavných prázdnin od  3 rokov veku                       30 € 

             v čase hlavných prázdnin                                                   50 € 

 

Komisia po diskusii navrhuje upraviť sumu na 40 € pre obidve vekové kategórie. 

HLASOVANIE  

počet členov komisie:   10 

prítomní:     7 

hlasovali za:     7 (PhDr. Dalibor Mikulík, Mgr. Ivana Šipošová, PhDr  Edita Oláhová,         

                                                               MUDr. Janka Priputníková, Ing. Erika Šalátová, Ing. Martin Karaš, 

                       Mgr. Monika Dušeková) 

hlasovali proti:   0  

hlasovania sa zdržali:   0   

Prijaté uznesenie: Komisia navrhuje zmenu VZN č. 47 o určení príspevku na čiastočnú úhradu  

nákladov v školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú  úhradu nákladov  

v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa s účinnosťou  

od 1.6.2018 nasledovne:  Čl. 2, odst. 1, písm. c) v čase hlavných prázdnin 40 €. 

 

K bodu č. 4  

Predseda komisie informoval prítomných o liste od Ing. Márie Richterovej. P. Richterová 

v liste upozorňuje na význam a prínos osobnosti Jána Kubašeka, rodáka zo Starej Ľubovne, 

signatára Pittsburskej zmluvy. P. Richterová navrhuje doplniť k pamätnej tabuli J. Kubašeka 

jeho bustu a tiež žiada o spoluprácu mesta pri organizovaní osláv 100. výr. založenia prvej 

Československej republiky. Predseda komisie bude o týchto požiadavkách informovať na 

najbližšom MsZ.  

PaedDr. Eva Kollárová oboznámila prítomných o realizovanom podujatí spojenom 

s odhalením pamätnej tabule Mons. Viktorovi Trstenskému. Zároveň pozvala prítomných na 

podujatia organizované Mestom Stará Ľubovňa v mesiacoch máj a jún. Informácie 

o pripravovaných podujatiach sú na webových stránkach Mesta.  

Predseda komisie a Mgr. I. Šipošová pozvali prítomných na podujatia organizované 

v najbližších dňoch na Ľubovnianskom hrade a v Ľubovnianskej knižnici.  

Najbližšie rokovanie komisie sa bude konaťv júni 

 

Stará Ľubovňa 8.6.2018            

 

                                                                                   

                                                               PhDr. Dalibor Mikulík v. r. 

              predseda komisie 

 

 

Zapísala: Mgr. Monika Dušeková 


