
 

Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne  

konaného dňa 01.03.2017 

 

Prítomní: Mgr. Ján Vojtek; Patrik Žák, BSBA; Mgr. Anna Plachká; Nadežda Andelová; Mgr. Jozef Baláž; Mgr. Ľubica 

Kršáková 

Ospravedlnený: Mgr. Ján Forgáč 

Program: 

1. Privítanie, otvorenie, schválenie programu.  

2. Stravovanie cudzích stravníkov v školských jedálňach. 

3. Prerokovanie návrhu na zmenu VZN č. 1/2015 – zásady nakladania s finančnými prostriedkami. 

4. Návrh na zmenu zriaďovacej listiny ŠZTN, m.r.o. 

5. Zápis prvákov do základnej školy – podľa VZN č.16/2008. 

6. Hodnotenie žiadostí o dotáciu na školstvo, výchovu a vzdelávanie. 

7. Rôzne – oceňovanie pedagógov primátorom mesta, aktuality zo škôl. 

8. Uznesenie, záver. 

 

1. Rokovanie komisie otvoril predseda komisie Mgr. Ján Vojtek. Program komisie bol schválený.  

Komisia školstva súhlasí s programom rokovania.  

Za: 4                          zdržal sa: 0                      proti: 0                                                     

2. Mgr. Baláž doplnil informácie o počte cudzích stravníkov v jednotlivých ŠJ, predložil tabuľku s ročným prehľadom o 

celkovej výške príjmu  režijných nákladov od cudzích stravníkov - príloha č. 1. Prezentoval názor, aby finančné zisky 

z obedov pre cudzích stravníkov zostávali v ZŠ, ktorej patrí ŠJ – motivácia, finančné ohodnotenie nadpráce, možnosť 

dokupovania zariadenia, modernizácia vybavenia ŠJ, zamestnanie ďalšej pracovnej sily,...  

Mgr. Vojtek – názor podporuje, zdá sa mu logické, ak niekto niečo vyprodukuje naviac, mal by mať z toho nejaký zisk. 

Vyzval Mgr. Baláža na pripravenie VZN. 

Komisia školstva berie na vedomie informáciu o režijných nákladoch na stravovanie cudzích stravníkov 

v školských jedálňach. 

Komisia školstva poveruje Mgr. Baláža vypracovaním návrhu VZN o podmienkach stravovania cudzích 

stravníkov v školských jedálňach pri základných školách Mesta Trenčín.    

3. Mgr. Baláž predložil Návrh na zmenu VZN č. 1/2015 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín –

doplnenie, respektíve úpravu bodu 7 článku 6 – Rozpočet mesta a rozpočtové opatrenia. 

Navrhuje tento bod upraviť tak, aby sa výška rozpočtového opatrenie týkajúce programu 7 Školstvo nezapočítala do 

celkovej výšky limitu bežných výdavkov primátora. Návrh odôvodňuje nasledovným - v mesiaci december je potrebné 

schváliť zmeny rozpočtov škôl, prostredníctvom rozpočtového opatrenia primátora, tak, aby školy nečerpali bežné 

výdavky nad rámec schválených položiek ekonomickej klasifikácie. V tomto období je však už limit primátora len 

v minimálnej výške, ktorá neumožní úpravu jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie. Školy tak čerpajú 

prostriedky bez úpravy, čím porušujú tým zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorý stanovuje povinnosť, 

aby sa verejné prostriedky uvoľňovali len v takej výške, ako je schválený rozpočet, čím porušujú aj finančnú disciplínu 

– nehospodárne, neefektívne a neúčinne  nakladajú s verejnými prostriedkami, 

Týmto opatrením by sme umožnili v prípade potreby vykonať rozpočtové opatrenia tak, aby bolo dodržané čerpanie 

rozpočtu podľa jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie a vyhli by sme sa kontrolným zisteniam zo strany NKÚ 

a útvaru hlavného kontrolóra mesta.  

Komisia školstva žiada útvar ekonomický o úpravu VZN č. 1/2015 bod 7 čl. 6 tak, aby výška rozpočtového 

opatrenia týkajúceho sa programu 7 nebola započítavaná do celkovej výšky limitu primátora určeného v bode 7 

písm. a).  

Za: 4                          zdržal sa: 0                      proti: 0        

4. Mgr. Baláž – Útvar hlavného kontrolóra mesta (HK) vykonal kontrolu zriaďovacej listiny ŠZTN m.r.o. a zistil  neúplnosť 

v zriaďovacej listine ( ZL). Preverením situácie sme dospeli k záveru, že chyba vznikla tým, že zamestnanci ŠZTN 

predložili HK neúplnú ZL – bez dodatku č. 3 – vecné a finančné vymedzenie majetku. Zároveň navrhujeme vykonať tieto 

zmeny v ZL: 

a) V časti štatutárny orgán sa uvádza meno, priezvisko a trvalý pobyt riaditeľa mestskej rozpočtovej organizácie, ktorého 

do funkcie schválilo mestské zastupiteľstvo svojím uznesením. Z uvedeného dôvodu je nutné po každej zmene riaditeľa 

upraviť zriaďovaciu listinu. Navrhujeme ako štatutárny orgán uvádzať: “riaditeľ mestskej rozpočtovej organizácie“. 

Zmenou dosiahneme to, že sa nebude musieť vydávať po každej zmene riaditeľa nový dodatok k ZL. 



b) V časti vymedzenie predmetu činnosti sa v celom texte slovo „vykonáva“ nahrádza slovom „zabezpečuje“. Dôvodom 

tejto zmeny je, že v roku 2016 bola vykonaná organizačná zmena, ktorou zamestnanci vykonávajúci údržbárske práce 

prešli organizačne pod Útvar interných služieb MsÚ Trenčín. ŠZTN údržbárske práce pre materské školy prestali 

vykonávať, ale zabezpečujú ich prostredníctvom útvaru interných služieb.  

 c) Ďalej navrhujeme  vydať úplné znenie zriaďovacej listiny ŠZTN, dôvodom je, že ZL má v súčasnosti 5 dodatkov.  

Komisia školstva odporúča schváliť zmeny v zriaďovacej listine Školských zariadení Mesta Trenčín, m.r.o. 

Za: 4                          zdržal sa: 0                      proti: 0       

5.  Mgr. Baláž – informoval o termínoch zápisov prvákov na šk. r. 2017/2018 v zmysle VZN – príloha č. 2. Oznam 

o zápisoch bude zverejnený na oznamovacej tabuli mesta, v INFE aj na web stránke.  

Komisia školstva berie na vedomie informáciu o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v na šk. r. 

2017/2018. 

6.   Mgr. Kršáková oboznámila s prijatými žiadosťami o dotáciu na projekty z programu školstvo. Prijatých bolo 17 žiadostí 

v termíne, jeden po dátume 10.02.2017. Členovia komisie školstva ohodnotia projekty podľa priloženej tabuľky a na 

základe kritérií – príloha č. 5 VZN č. 7/2012. Termín odovzdania si dohodli na 10.03.2017. 

Mgr. Vojtek požiadal o zaslanie tabuľky a kritérií v elektronickej podobe. 

Komisia školstva súhlasí s podmienkami hodnotenia projektov. Hodnotiacu tabuľku doručia do 10.03.2017 na 

útvar školstva. 

Za: 4                          zdržal sa: 0                      proti: 0       

7.   Rôzne 

Mgr. Baláž – informoval o havárii  v ZŠ, Hodžova – odstraňujú sa následky po požiari automatu, príčina vzniku požiaru 

je v štádiu vyšetrovania. Deti nastúpia do školy 06.03.2017, 

- Riaditeľ ZŠ, Kubranská žiada MŠVVaŠ SR o dotáciu finančných prostriedkov na odstránenie havarijného stavu 

parkiet v telocvični, v zlom stave sú aj steny telocvične – sú vlhké a plesnivejú, 

P. Žák – informoval o osádzaní herných prvkov do areálov materských škôl – dokončovanie prác z minulého roka, ale 

aj nové aktivity. 

8.  Mgr. Vojtek poďakoval prítomným za účasť a dohodli sa na najbližšom stretnutí 05.04.2017. 

 

 

Zapísala: Mgr. Ľubica Kršáková 

Trenčín 06.03.2017 

 

 

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

predseda komisie školstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

UZNESENIE Č. 3/2017 

 

 zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 01.03.2017 

 

 

 

 

Komisia školstva súhlasí: 

 

- s programom rokovania. 

- s podmienkami hodnotenia projektov. Hodnotiacu tabuľku doručia do 10.03.2017 na útvar školstva. 

 

 

Komisia školstva berie na vedomie: 

 

- informáciu o režijných nákladoch na stravovanie cudzích stravníkov v školských jedálňach. 

- informáciu o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v na šk. r. 2017/2018. 

 

 

Komisia školstva odporúča schváliť 

 

- zmeny v zriaďovacej listine Školských zariadení Mesta Trenčín, m.r.o. 

 

 

Komisia školstva žiada: 

 

- útvar ekonomický o úpravu VZN č. 1/2015 bod 7 čl. 6 tak, aby výška rozpočtového opatrenia 

týkajúceho sa programu 7 nebola započítavaná do celkovej výšky limitu primátora určeného v bode 

7 písm. a).  

 

 

Komisia školstva poveruje: 

 

- Mgr. Baláža vypracovaním návrhu VZN o podmienkach stravovania cudzích stravníkov 

v školských jedálňach pri základných školách Mesta Trenčín.    

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ján Vojtek 

predseda komisie školstva 

 

 


