
Zápisnica  

zo zasadnutia Komisie školstva a mládeže pri MsZ v Trenčíne 

konaného dňa 12.  01.  2021 

 

Prítomní:  Patrik Žák, B.S.B.A. – preseda komisie – poslanec 

                 Mgr. Jozef Baláž – odborník 

                 Ing. Veronika Sučanská, MBA – odborník 

                 Ing.   Ľubica Horňáčková – garant komisie 

                 PaedDr. Martina Blažejová – garant komisie 

  

Ospravedlnený: Ing. Miloš Mičega - poslanec 

 

Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 12/2012 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy 

a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa 

materskej školy alebo školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Trenčín na 

kalendárny rok 

3. Rôzne 

4. Záver 

 

1.    Rokovanie komisie otvoril Patrik Žák, B.S.B.A., privítal prítomných hostí. Skonštatoval, 

že komisia školstva a mládeže je uznášaniaschopná. Následne oboznámil prítomných 

s programom a dal hlasovať za jeho schválenie. 

   

       Za: 3                                      zdržal sa: 0                                 proti: 0 

       Komisia školstva a mládeže súhlasí s programom  rokovania. 

 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 12/2012 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy 

a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa 

materskej školy alebo školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Trenčín na 

kalendárny rok 

 

Ing. Ľubica Horňáčková predložila návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení 

výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 

umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo šk. zariadenia, 

ktoré sú zriadené na území mesta Trenčín  na kalendárny rok. 

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov ukladá povinnosť obciam prijať 

všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určí pre zriaďovateľov cirkevnej základnej 

umeleckej školy, zriaďovateľov cirkevnej jazykovej školy, zriaďovateľov cirkevnej 

materskej školy, zriaďovateľov cirkevného školského zariadenia, zriaďovateľov 

súkromnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľov súkromnej jazykovej školy, 

zriaďovateľov súkromnej materskej školy a zriaďovateľov súkromného školského 

zariadenia a základné umelecké školy, jazykové školy, materské školy a školské zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, výška finančných prostriedkov určených na mzdy 

a  prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa 



materskej školy a dieťa školského zariadenia a v  zariadeniach školského stravovania na 

žiaka školy. 

Návrh VZN bude prezentovaný na zasadnutí finančnej a majetkovej komisie 14. 01. 2021 

a následne bude predložený na schválenie MsZ.  

        

       Hlasovanie: 

Za:  3                                      zdržal sa: 0                                 proti: 0 

 

Komisia školstva a mládeže odporúča MsZ schváliť VZN o určení výšky finančných 

prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, 

poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo šk. zariadenia, ktoré sú  

zriadené  na území mesta Trenčín  na kalendárny rok. 

 

 
4.    Rôzne 

 

V rámci bodu rôzne sa rozvinula debata o poskytovaní dotácií na aktivity v oblasti výchovy 

a vzdelávania a na aktivity v oblasti mládeže. Patrik Žák, B. S. B. A vzhľadom na aktuálnu 

epidemiologickú situáciu navrhuje predĺžiť termín predloženia žiadosti o poskytnutie 

dotácie v oblasti mládeže a v oblasti školstva. Členovia komisie s týmto návrhom súhlasili. 

 

5. Záver 

Nakoľko program komisie bol vyčerpaný, predseda KŠaM, Patrik Žák, B.S.B.A 

prítomným poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

Zapísala: PaedDr. Martina Blažejová 

 

V Trenčíne 12. januára 2021 

 

 

        
                                                                                          Patrik Žák, B.S.B.A. 

                                                                                        predseda komisie školstva a mládeže 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UZNESENIE Č.  1/2021 

  

zo zasadnutia Komisie školstva a mládeže pri MsZ v Trenčíne konaného dňa 12. 01. 2021 

 

 

Komisia školstva a mládeže 

 

- schvaľuje: 

a) program rokovania 

 

- schvaľuje a odporúča MsZ schváliť:  

a) VZN mesta Trenčín, určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a 

prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa 

materskej školy alebo školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Trenčín 

na kalendárny rok 

 

- berie na vedomie: 

a)  informáciu o návrhu odloženia termínu predloženia žiadostí o dotácie pre oblasť 

školstvo, výchova a vzdelávanie i na aktivity v oblasti mládeže  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Patrik Žák, B.S.B.A.        

                                                                                        predseda komisie školstva a mládeže 
 


