
Zápisnica  

zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne  

konaného dňa 01.12.2015 

 

Program: 

1. Privítanie, otvorenie, schválenie programu.  

2. Prerokovanie Návrhu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2016-2018. 

3. Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Trenčín za šk. rok 2014/2015. 

4. Návrh na zmenu VZN č. 16/2008, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín. 

5. Návrh na zmenu prílohy č. 1 k VZN č. 12/2011 o určovaní cien za prenájom nehnuteľností vo vlastníctve 

Mesta Trenčín. 

6. Rôzne. 

7. Uznesenie, záver. 

 

1. Rokovanie komisie otvoril predseda komisie Mgr. Ján Vojtek, ospravedlnil Patrika Žáka, BSBA. Mgr. Kršáková 

požiadala o doplnenie programu „Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín za šk. rok 2014/2015“. Zmena programu bola prijatá, 

„Správa“ bude bodom č. 3, návrhy VZN a bod rôzne sa posunú. 

Komisia školstva súhlasí s doplnením programom rokovania. 

Za: 4                           zdržal sa: 0                      proti: 0                               
2. Mgr. Vojtek sa vyjadril k návrhu rozpočtu mesta na r. 2016 ( zverejnenom 30.11.2015 na webe mesta)  – 

v dôvodovej správe sa uvádza – prioritou v oblasti financovania bude VZDELÁVANIE. 400 000,-€ vyčlenených 

na investície rekonštrukcií „školských“ budov ( materské aj základné školy) – oprava striech, rozvodov,...              

P. Vojtek vypracoval „rebríček“ najakútnejších požiadaviek, ktoré zaslal úradu. Vyskytli sa akútne havarijné 

stavy, ktoré  navrhol prednostne zaradiť do rozpočtu. Sú to: 

3. -       MŠ, Stromová – strecha 

- ZŠ, Na dolinách – voda a elektrina 

- ZŠ, Kubranská – spojovacia chodba ( presun 34 tis. z roku 2015 do rozpočtu r. 2016) 

- Budova mestských jaslí a MŠ, 28. októbra – strecha 

- ZŠ, Na dolinách – telocvičňa, havarijný stav elektroinštalácie 

- Školská jedáleň ZŠ, Veľkomoravská – oprava strechy 

- MŠ, Šafárikova – oprava strechy aj zvodov 

Mgr. Forgáč – mesto dostane bezodplatne telocvičňu  pri ZŠ Na dolinách, ale kým tento majetok oficiálne mesto 

nedostane, nemôže investovať do jeho opravy.  

Mgr. Plachká – nechala urobiť odborný odhad, cca 13 tisíc €; telocvičňu z bezpečnostných dôvodov uzavrela, 

žiaci budú cvičiť na chodbách 

p. Andelová – pripomenula sľub primátora – opravu strechy a zvodov. MŠ Šafárikova ako jedna z mála MŠ, 

nemá doposiaľ nič zrekonštruované. 

Mgr. Baláž – doplnil informáciu o spoluúčasti mesta na projekte  - rozšírenie kapacity MŠ, Legionárska formou 

2 modulov s dotáciou MŠVVaŠ SR vo výške 200 000 €. 

Komisia školstva odporúča schváliť Návrh Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2016-2018   

(zverejnenom 30.11.2015). 

Za: 4                           zdržal sa: 0                      proti: 0 

Komisia školstva odporúča prednostne riešiť havarijné stavy: 

- MŠ, Stromová – strecha 

- ZŠ, Na dolinách – voda a elektrina 

- ZŠ, Kubranská – spojovacia chodba ( presun 34 tis. z roku 2015 do rozpočtu r. 2016) 

- Budova mestských jaslí a MŠ, 28. októbra – strecha 

- ZŠ, Na dolinách – telocvičňa, havarijný stav elektroinštalácie 

- Školská jedáleň ZŠ, Veľkomoravská – oprava strechy 

- MŠ, Šafárikova – oprava strechy aj zvodov 

- Za: 4                           zdržal sa: 0                      proti: 0 



4. Mgr. Kršáková prezentovala Správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín za šk. rok 2014/2015. Jej štruktúru a obsah nariaďuje vyhláška MŠ 

SR 9/2006 Z.z. Po schválení správy komisiou školstva, bude jej text zverejnený na webovom sídle mesta. Správa 

obsahuje aktuálne štatistické ukazovatele, činnosť školského úradu aj útvaru školstva, prílohu tvorí správa 

o činnosti materských škôl mesta Trenčín. 

Komisia školstva schvaľuje Správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín za šk. rok 2014/2015.  

Za: 4                           zdržal sa: 0                      proti: 0 

5. Mgr. Baláž – zmenou zákona 245/2008 Z.z. – školský zákon – došlo k zmene termínu zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky z pôvodného 15. januára až 15. februára na termín 1. až 30. apríla. Vzhľadom 

k uvedenej zmene zákona je potrebné upraviť aj VZN 16/2008, v ktorého návrhu je zakomponovaný nový termín 

7. – 21. apríl a čas zápisu od 14,00 do 17,00 hod. Bližší, konkrétny termín aj čas zápisu si určí každá ZŠ zvlášť, 

vlastným oznamom na verejne prístupnom mieste. Pokuta pri nedodržaní povinnosti zákonného zástupcu zapísať 

dieťa do školy činí 331,50€.  

Komisia školstva schvaľuje  Návrh na zmenu VZN č. 16/2008, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Trenčín. 

Za: 4                           zdržal sa: 0                      proti: 0 

6. Mgr. Baláž odôvodnil nutnosť zmeny prílohy č. 1 k VZN 12/2011 – zle citované VZN 14/2007 nahradené za 

VZN 12/2011 a text „účet vedený v Dexia banke“ nahradiť za ľubovoľnú banku, podľa zváženia základnej školy. 

Mgr. Vojtek - obidve zmeny sú technického charakteru. 

   Komisia školstva schvaľuje Návrh na zmenu prílohy č. 1 k VZN č. 12/2011 o určovaní cien za prenájom     

nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín. 

Za: 4                           zdržal sa: 0                      proti: 0 

7. Rôzne 

Mgr. Forgáč  

–   na rade školy ZŠ, L. Novomeského sa rokovalo o stave bazéna a bazénových technológií, ktoré sa blížia ku 

koncu svojej životnosti a mesto by malo počítať s ich výmenou. Taktiež by bolo potrebné vymeniť keramické 

dlaždičky, ktoré deťom spôsobujú zranenia nôh – vyfóliovanie bazéna? 

- Od 1.1.2016 nastanú zmeny predpisov pri verejnom obstarávaní – od 5 000€; bude treba upraviť VZN 

týkajúce sa verejného obstarávania, požiadať útvar právny o jeho príprave 

Mgr. Plachká – čo všetko má prejsť z Detského mestečka pod mesto? Dá sa napojiť kotolňa ZŠ, Na dolinách 

na telocvičňu? 

Mgr. Forgáč – pod mesto má prejsť telocvičňa, školská jedáleň, plaváreň, pozemky pod a okolo školy. 

Komisia školstva žiada útvar právny pripraviť VZN o verejnom obstarávaní v súvislosti so zmenou 

zákona o verejnom obstarávaní. 

Komisia školstva žiada v budúcoročnom rozpočte počítať s pripojením kotolne na školskú jedáleň, 

telocvičňu a plaváreň Základnej školy, Na dolinách 27. 

8. Mgr. Vojtek poďakoval prítomným, najbližšie zasadnutie bude 12.01.2016 o 14.30 hod. 

 

 

Zapísala: Mgr. Ľubica Kršáková 

 

   Trenčín 04.12.2015 

 

 

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

predseda komisie školstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZNESENIE Č. 10/2015 

 

 zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 01.12.2015 

 

 

Komisia školstva schvaľuje: 

 

- Návrh Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2016-2018   (zverejnenom 30.11.2015). 

 

- Správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín za šk. rok 2014/2015.  

 

- Návrh na zmenu VZN č. 16/2008, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 

 

- Návrh na zmenu prílohy č. 1 k VZN č. 12/2011 o určovaní cien za prenájom     nehnuteľností 

vo vlastníctve Mesta Trenčín. 

 

 

Komisia školstva odporúča: 

 

- prednostne riešiť havarijné stavy: 

MŠ, Stromová – strecha 

ZŠ, Na dolinách – voda a elektrina 

ZŠ, Kubranská – spojovacia chodba ( presun 34 tis. z roku 2015 do rozpočtu r. 2016) 

Budova mestských jaslí a MŠ, 28. októbra – strecha 

ZŠ, Na dolinách – telocvičňa, havarijný stav elektroinštalácie 

Školská jedáleň ZŠ, Veľkomoravská – oprava strechy 

MŠ, Šafárikova – oprava strechy aj zvodov 

 

 

Komisia školstva súhlasí: 

 

- s doplnením programom rokovania. 

 

 

Komisia školstva žiada: 

 

- útvar právny pripraviť VZN o verejnom obstarávaní v súvislosti so zmenou zákona 

o verejnom obstarávaní. 

- v budúcoročnom rozpočte počítať s pripojením kotolne na školskú jedáleň, telocvičňu 

a plaváreň Základnej školy, Na dolinách 27. 

 

 

 

 

Mgr. Ján Vojtek 

predseda komisie školstva 

 



 

 


