
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne konaného dňa 06.04.2016 

Program: 

1. Privítanie, otvorenie, schválenie programu.  

2. Schvaľovanie žiadostí o dotáciu podľa kritérií VZN č. 7/2012. 

3. Rôzne. 

4. Uznesenie, záver. 

 

1. Rokovanie komisie otvoril predseda komisie Mgr. Ján Vojtek. Mgr. Baláž požiadal o doplnenie programu o bod 

Prerokovanie záverečného účtu za rok 2015. Tento bod bol zaradený ako bod č. 3., rôzne ako bod č.4 a uznesenie 

a záver ako bod č. 5. Takto doplnený program bol  prijatý. 

Komisia školstva súhlasí s programom rokovania. 

Za: 3                           zdržal sa: 0                      proti: 0   

Po schválení programu na rokovanie prišli Mgr. Ján Forgáč a Patrik Žák,BSBA.                              

2. Mgr. Baláž – informovala členov komisie o rozdelení finančných prostriedkov na jednotlivé projekty. Celkom 

bolo podporených 15 projektov zo 17. Neboli podporené dva projekty, ktoré nezískali potrebný počet bodov 

v hodnotení. Z celkovej výšky dotácie 6000 € bola schválená výška dotácie pre 15 projektov v sume 5156€. Mgr. 

Baláž ďalej oboznámil členov komisie s požiadavkou RZ pri ZUŠ K. Pádivého, ktorá žiada o pridelenie 

finančných prostriedkov vo výške 120 €, z dôvodu, že ďalšie finančné prostriedky si zabezpečila z iných zdrojov. 

Takže suma nerozdelených prostriedkov sa zvýšila z 844 € na 1126 €. 

 Mgr. Vojtek – navrhol, aby sa tieto prostriedky prerozdelili medzi úspešné projekty v závislosti od priemerného 

počtu bodov, ktoré dosiahli jednotlivé projekty so zaokrúhlením na celé sumy. Členovia komisie školstva s týmto 

návrhom súhlasili a poverili Mgr. Baláža upraviť výšku dotácie pre jednotlivé projekty a takto upravený návrh 

dať schváliť primátorovi. 

Komisia školstva:  

Schvaľuje výšku dotácie pre jednotlivé projekty.  

Za: 5                           zdržal sa: 0                      proti: 0       
3. Mgr. Baláž – informoval členov komisie o záverečnom účte za rok 2015,  program 7 školstvo. Členovia komisie 

nemali žiadne pripomienky k predloženému záverečnému účtu za rok 2015. 

Komisia školstva schvaľuje záverečný účet za rok 2015. 

Za: 5                           zdržal sa: 0                      proti: 0         

 4. Mgr. Baláž –  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyčlenilo finančné   

  prostriedky na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a    

  športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične  

  na rok2016. Do výzvy sa zapojilo 5 základných škôl s nasledovným výsledkom:  ZŠ Dlhé Hony dostala  

  prostriedky na rekonštrukciu vykurovania vo výške 9000€+spoluúčasť mesta 3000€, ZŠ Novomeského dostala  

  prostriedky na rekonštrukciu osvetlenia výmenu palubovky a vykurovacích telies vo výške 33000€ +11.000€  

  spoluúčasť mesta,  ZŠ Kubranská dostala na rekonštrukciu sociálnych zariadení, telocvičné náradie 13600€  

  +4060€spoluúčasť mesta, ZŠ Veľkomoravská na vybavenie náradím 2600€+260 € spoluúčasť mesta,   

  ZŠ Východná na rekonštrukciu cvičebného priestoru 45000+15000€ príspevok mesta. 

p. Andelová- poďakovala za podanie projektov dvoch materských škôl do žiadostí na ich rekonštrukciu, 

Mgr. Forgáč – informoval o zlom technickom stave technológie školského bazéna ZŠ L. Novomeského, ktorý 

sa využívajú všetky naše základné a materské školy aj základné školy z blízkeho okolia na plavecké kurzy. Škola 

zabezpečuje svojpomocne opravy, tie sú však veľmi nákladné a preto navrhuje, aby komisia podporila návrh na  

vyčlenenie financií na rekonštrukciu tejto plavárne. 

Komisia školstva: 

Odporúča rozpočtovať finančné prostriedky na rekonštrukciu technológie plavárne v ZŠ L. 

Novomeského. 

Za: 5                           zdržal sa: 0                    proti: 0 

p. Andelová – informovala komisiu o zapojení sa MŠ Šafárikova do projektu Eurorozprávky tento projekt bude 

reprezentovať SR a Trenčín  počas nášho predsedníctva v Bruseli. 

5.  Mgr. Vojtek  poďakoval prítomným, najbližšie zasadnutie bude v stredu 03.05.2016 o 14.30 hod. 

 

Zapísal: Mgr. Jozef Baláž 

  Trenčín: 06.04.2016 

 

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

predseda komisie školstva 



 

 

 

UZNESENIE Č. 4/2016 

 

 zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 06.04.2016 

 

 

 

 

 Komisia školstva súhlasí: 

 

- s programom rokovania 

 

Komisia školstva schvaľuje: 

 

- výšku dotácie pre jednotlivé projekty. 

- záverečný účet za rok 2015. 

 

Komisia odporúča: 

 

-  rozpočtovať finančné prostriedky na rekonštrukciu technológie plavárne  

       v ZŠ L. Novomeského. 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ján Vojtek 

predseda komisie školstva 

 

 

 


