
Zápisnica  

zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne  

konaného dňa 05.05.2015 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Program: 

1. Privítanie, otvorenie, schválenie programu.  

2. Prenájom AUTIS – Mgr. Anna Plachká. 

3. Prerokovanie návrhu záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2014. 

4. Dotácie na oblasť školstvo, výchova a vzdelávanie  - schválenie výšky dotácií. 

5. Rôzne. 

6. Uznesenie, záver. 

 

1. Rokovanie komisie otvoril predseda komisie Mgr. Ján Vojtek, privítal prítomných, hosťa – Mgr. Annu 

Plachkú, ospravedlnil Mgr. Forgáča a Dr. Řádeka.. Program bol schválený.   

Komisia školstva súhlasí s programom rokovania. 

Za: 3                              zdržal sa: 0                      proti: 0                               
2. Mgr. Plachká oboznámila prítomných s postupom pri uzatváraní zmluvy o prenájme medzi AUTIS 

o.z. a ZŠ, Na dolinách. 

- 1. rokovanie o prenájme 1 bloku – 3 triedy – voľný po FUTURE, dohoda o prenájme podľa VZN 

12/2011 – za rok 1850,-€ 

- Následne podpísaná zmluva 

- AUTIS si podal na mesto žiadosť o výnimku na nájom za 1€, čo považuje riaditeľka za neférové 

jednanie – ju o ničom takom neinformovali 

- Zisk z nájmu chcela škola využiť na revitalizáciu počítačovej techniky 

- Dohoda na spolupráci AUTIS a ZŠ, Na dolinách – školské akcie, vystúpenia apod.; následne 

článok dezinformačný článok v novinách, nepokoj rodičov žiakov ZŠ 

- Minulý týždeň stretnutie s AUTIS, kde im riaditeľka povedala, že sa jej ich postup nepáči 

a nepovažuje ho za korektný. Zmluva je podpísaná len na 1 rok. 

- Perspektívne bude priestory využívať ZŠ – otvárajú o jednu triedu viac a do budúcnosti počítajú 

s vyšším počtom detí – stavba rodinných domov 

Mgr. Vojtek – zmluva je podpísaná na 10 alebo 12 mesiacov? 

Mgr. Plachká – na 12. Aj tu som vyhovela požiadavke AUTIS – už v júni si chcú pripravovať 

prenajaté priestory, budú mať 10 detí. 

p. Andelová – myslí si, že AUTIS by mal platiť nájom v zmysle VZN č.12/2011 o určovaní cien za 

prenájom. Každý predsa platí nájom, ako protihodnotu nebudú mať starosť o upratovanie, stravu, 

budovu. 

Žák, BSBA.- 155,-€ mesačne nie je taká vysoká suma, ktorú by si nemohli dovoliť platiť. 

Mgr. Baláž -  keď vstupovali do rokovania s riaditeľkou ZŠ, vedeli, čo robia a prečo to robia.... ZŠ 

má málo žiakov, potrebuje každé euro. Prenájmom priestorov si môže len prilepšiť a skvalitniť školské 

prostredie. 

Komisia školstva neodporúča schváliť žiadosť AUTISu, o.z. na prenájom priestorov ZŠ, Na 

dolinách 27 za symbolickú cenu 1,-€ ročne a odporúča, aby sa pri prenájme postupovalo v zmysle 

VZN č. 12/2011. 

Za: 3                           proti: 0                               zdržal sa: 0 

3. Mgr. Vojtek – záverečný účet – obsiahly materiál. Nemá žiadne pripomienky. Zaujíma sa, či peniaze 

za prenájom ihrísk pri školách si ponechávajú školy alebo sú poukázané mestu. 

Mgr. Baláž – prenájom je v zmysle VZN príjmom  školy a nepoukazujú ho mestu. Peniaze z nájmu 

využíva škola na obnovu, údržbu a pod. Peniaze nie sú viazané na rozpočet. Na ZŠ, L. Novomeského 

platí mesto správcu športového areálu – najväčší areál v Trenčíne. Program 7 – školstvo bol v r. 2014 

naplnený, všetky peniaze sme minuli. 



Komisia školstva  berie na vedomie záverečný účet Mesta Trenčín za r. 2014. 

4. Mgr. Kršáková komentovala hodnotiacu tabuľku projektov – komentovala výpočet bodov 

jednotlivých projektov a vypočítanú výšku dotácie. 

Mgr. Vojtek – požiadal o zmenu jeho ohodnotenia projektu č. 10 – OZ Južania: „Poklad vedomostí“ 

zo 70 na 80 bodov. 

Prítomní so zmenou súhlasili. 

Mgr. Kršáková – po vykonaní tejto zmeny sa zmení výška bodu aj výška dotácie. „Novovytvorenú“ 

tabuľku so zmenenými údajmi pošleme členom spolu so zápisnicou. Zostatok (nevyčerpané 

prostriedky) nateraz komisia riešiť nebude – rozhodnú neskôr. 

Komisia školstva súhlasí so zmenou hodnotenia Mgr. Vojteka smerom k projektu OZ Južania. 

Za: 3                           proti: 0                               zdržal sa: 0 

Komisia školstva odporúča schváliť dotácie na oblasť školstva, výchovy a vzdelávania podľa 

novovytvorenej tabuľky. 

Za: 3                           proti: 0                               zdržal sa: 0 

5. Rôzne 

Mgr. Vojtek – pýta sa, ako mesto určilo termín organizačnej zmeny ŠZTN a kedy.   

Mgr. Baláž – odpovedal, že viceprimátor prerokoval požiadavku vo vedení mesta, presný termín nebol 

určený. 

Predseda Mgr. Vojtek poďakoval prítomným, najbližšie zasadnutie 02.06.2015 o 15.00 hod. 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Ľubica Kršáková 

 

 

   Trenčín 11.05.2015 

 

 

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

predseda komisie školstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZNESENIE Č. 5/2015 

 

 zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 05.05.2015 

 

 

 

 

Komisia školstva neodporúča schváliť: 

 

-  žiadosť AUTISu, o.z. na prenájom priestorov ZŠ, Na dolinách 27 za symbolickú cenu 1,-€ 

ročne. 

 

 

Komisia školstva odporúča schváliť: 

 

-  aby sa pri prenájme priestorov ZŠ, Na dolinách AUTISu, o.z. postupovalo v zmysle VZN č. 

12/2011. 

 

- dotácie na oblasť školstva, výchovy a vzdelávania podľa novovytvorenej tabuľky. 

 

 

 

Komisia školstva súhlasí: 

 

- so zmenou hodnotenia Mgr. Vojteka smerom k projektu OZ Južania. 

 

 

 

Komisia školstva berie na vedomie: 

 

- záverečný účet Mesta Trenčín za r. 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ján Vojtek 

predseda komisie školstva 

 

 

 

V Trenčíne 11.05.2015 

 


