
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri Základnej škole 

s materskou školou Jozefa Ligoša v Chlebniciach  

zo dňa 16.12.2021  
 

 
 

Program: 1. Otvorenie 

                  2. Návrh rozpočtu na rok 2022 

                  3. Nájomné zmluvy so SZUŠ  a ZUŠ 

                  4. Zvýšenie režijných poplatkov za stravovanie v ŠJ 

                  5. Vnútorný predpis o podmienkach prenájmu nebytových priestorov v budove 

Základnej školy s materskou školou Jozefa Ligoša ZŠ v Chlebniciach  

                  6. Pripomienky členov rady školy 

                  7. Uznesenie 

                  8. Záver 

 

 
Bod 1: Otvorenie 

 Vzhľadom na pandemickú situáciu boli členovia rady školy o jednotlivých bodoch 

programu informovaní prostredníctvom emailu dňa 16.12.2021. Pripomienky k jednotlivým 

bodom programu mali členovia rady školy zaslať do 20.12.2022.   

 

 

Bod 2: Návrh rozpočtu na rok 2022 

 

Riaditeľka ZŠ s MŠ Chlebnice predložila Rade školy návrh rozpočtu na rok 2022 pre ZŠ s MŠ 

Jozefa Ligoša. Navrhovaný rozpočet je v súlade s potrebami školy. V rozpočte je zahrnutý aj 

enormný nárast cien energií od 1.1.2022 – zvýšenie cien elektriny o 49,13% a zvýšenie cien 

plynu o 117,84%.   

 

 

Bod 3: Nájomné zmluvy so SZUŠ  a ZUŠ  

Riaditeľka ZŠ s MŠ Chlebnice informovala o návrhu zmlúv pre Súkromnú základnú umeleckú 

školu Vladimíra Pánika (SZUŠ) a Základnú umeleckú školu Vendelína Habovštiaka (ZUŠ). 

Z dôvodu zvýšenia cien energií je na rok 2022 celková ročná úhrada za nájom a služby spojené 

s nájmom pre SZUŠ 2554 € (nájom a služby spojené s nájmom na rok 2021 bol 1800 €) a pre 

ZUŠ 1546 € (nájom a služby spojené s nájmom na rok 2021 bol 1100 €). Zmluva so ZUŠ 

Vendelína Habovštiaka je podpísaná riaditeľom školy, zriaďovateľ SZUŠ Bc. Vladimír Pánik  

na základe telefonického rozhovoru zmluvu odmietol podpísať. Situáciu bude riešiť 

v spolupráci s rodičmi detí navštevujúcich školu.   

 

Bod 4: Zvýšenie režijných nákladov na stravovanie v ŠJ 

 

Riaditeľka školy informovala o zvýšení režijných nákladov na stravovanie z dôvodu zvýšenia 

cien energií od 01.01.2022. Výška príspevku režijných nákladov na stravovanie v školskej 

jedálni v ZŠ s MŠ Jozefa Ligoša podľa kategórií stravníkov je zverejnená na web stránke školy: 

https://zschlebnice.sk/zss/zss_file/ips.pdf 

 

https://zschlebnice.sk/zss/zss_file/ips.pdf


 

 

Bod 5 : Vnútorný predpis o podmienkach prenájmu nebytových priestorov v budove 

Základnej školy s materskou školou Jozefa Ligoša ZŠ v Chlebniciach  

 

Mgr. Oklapková informovala o Vnútornom predpise o podmienkach prenájmu nebytových 

priestorov v budove Základnej školy s materskou školou Jozefa Ligoša ZŠ v Chlebniciach, 

v ktorom sú určené poplaty za prenájom priestorov školy, telocvične a školskej jedálne. 

 

Bod 6: Pripomienky členov rady školy 

-   

 

 

 

Bod 7: Uznesenie 

Rada školy prerokovala a schvaľuje:  

- Návrh rozpočtu školy na kalendárny rok 2022 

- Zmluvy so SZUŠ Vladimíra Pánika a ZUŠ Vendelína Habovštiaka 

- Zvýšenie režijných poplatkov za stravovanie v ŠJ od 1.1.2022 

- Vnútorný predpis o podmienkach prenájmu nebytových priestorov v budove Základnej 

školy s materskou školou Jozefa Ligoša ZŠ v Chlebniciach 

 

Bod 8: Záver  

Predseda rady školy poďakoval členom rady školy za pripomienky.  

 

 

 
 

Zapísal:  Mgr. Kožák 

                                                                                ............................................ 

                                                                                          Predseda RŠ 


