Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre školstvo, kultúru a cirkev pri MsZ
v Trenčianskych Tepliciach – 09.04.2019
Prítomní:
Mgr. Michaela Fedorová – predsedníčka komisie
Mgr. Miloš Lutka
Ing. Filip Vavro
Zuzana Janáková, MBA
PaedDr. Viera Kittlerová
Mgr. Eva Unčíková
Mgr. M. Brezovák
Mgr. Z. Bunčáková – MsÚ (garant komisie)
Hostia:
Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková – primátorka
JUDr. Eva Hroncová - prednostka
Program :
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Prerokovanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019.
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. XY/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie č. 1/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách, školských zariadeniach a zariadeniach školského stravovania, ktorých
zriaďovateľom je Mesto Trenčianske Teplice.
4. Rôzne.
1. Otvorenie zasadnutia
Predsedníčka:
• privítala členov komisie a ostatných prítomných na zasadnutí komisie a oboznámila ich
s programom zasadnutia a požiadala o jeho schválenie,
• členovia komisie nemali k programu žiadne pripomienky a program schválili.
za:7 proti:0 zdržal sa:0
2. Prerokovanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019
Predsedníčka:
• požiadala prizvaných žiadateľov o dotáciu, aby oboznámili členov komisie s projektami,
na ktoré žiadajú dotáciu.
GENERÁCIE, o. z. Trenčianske Teplice: Obstaranie krojov a obuvi (krpcov) pre členov
folklórneho súboru na tance Teplická dolina v tanci a speve a Zvyky spod Machnáča a
Omšenia
p. Oravec:
• predstavil o. z. Generácie, ktoré už 5 rok organizuje podujatie Folklórny festival
v Trenčianskych Tepliciach a poďakoval OOCR za finančnú podporu uvedeného
podujatia,
• uviedol, že v roku 2015 vznikla pod združením tanečno-spevácka skupina Machnáč,
ktorej členmi sú starší aj mladší tanečníci,
• uviedol, že o. z. sa pravidelne zapája do kultúrneho života v meste,

•
•

pripomenul, že dotáciu žiadajú každoročne a je vďačný za akúkoľvek finančnú podporu,
oboznámil prítomných s pripravenou choreografiou na tance spomínaného podujatia
a s požiadavkou zabezpečenia krojov.
Predsedníčka:
• spýtala sa, či o. z. využije kroje, na ktoré žiada dotáciu, aj po ukončení podujatia
Folklórny festival v Tr. Tepliciach,
• na jej otázku p. Oravec odpovedal, že kroje potom využijú aj na vystúpeniach v okolitých
obciach a mestách a tento rok pripravujú ešte švajčiarsky večer s folklórnym programom,
kde bude skupina účinkovať.
M. Lutka:
• zaujímalo ho, či o. z. nemá ešte potrebné kroje, a či potrebuje dotáciu na doplnenie krojov
alebo na obstaranie nových krojov,
• tiež ho zaujímalo, či súbor vystupuje aj mimo podujatia Folklórneho festivalu, konaného
v meste.
p. Oravec:
• odpovedal, že potrebujú nové kroje a dotáciu potrebujú na ušitie nových krojov.
Predsedníčka:
• spýtala sa, ak by komisia odporučila schváliť celú výšku dotácie, či bude združenie ešte
dopĺňať a dokupovať kroje.
p. Oravec:
• odpovedal, že už budú mať zabezpečené kroje na všetky tance a dopĺňať kroje a obuv iba
v prípade ich opotrebovania.
Thermae, s. r. o.: Tvorivé dielničky – Výroba šumiviek do kúpeľa pre mamičky ku dňu
matiek
p. Masaryková:
• predstavila projekt, ktorý pripravila pre deti v MŠ a jedná sa o výrobu mydielok s deťmi
ako darčeky pre mamičky ku Dňu matiek.
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, ZO SZPB v Trenčianskych Tepliciach – 731
organizačná jednotka: Spomienkové oslavy: 74. výročie oslobodenia mesta a ukončenia 2.
sv. vojny, 75. výročia SNP, 101. výročie ukončenia 1. sv. vojny a vzniku Československa.
Návšteva koncentračného tábora v Osvienčime so žiakmi ZŠ A. Bagara
p. Glamoš:
• predstavil organizáciu SZPB a priblížil projekty, na ktoré žiadajú dotáciu,
• uviedol, že každoročne robia jednu akciu, ktorá je drahšia a je určená pre žiakov zo ZŠ,
s ktorými navštívia Múzeum holokaustu v Seredi alebo múzeum na Jankovom vŕšku,
• oznámil, že tento rok chcú so žiakmi 8. a 9. ročníka navštíviť koncentračný tábor
v Osvienčime, zabezpečili už termín návštevy a zaplatili zálohu pre 50 účastníkov,
• dohodol sa s riaditeľom ZŠ, že žiaci si doplatia časť zájazdu vo výške napr. 5 Eur na žiaka
• tiež oznámil členom komisie, že 10. 4. 2019 sa zúčastnia krátkeho spomienkového aktu
pri Pamätníku padlých v SNP, aby si pripomenuli pamiatku oslobodenia mesta
Trenčianske Teplice.
Predsedníčka:
• upozornila, že v žiadosti o dotáciu je uvedená na občerstvenie suma, ktorú nebude možné
poskytnúť, nakoľko v zmysle VZN je možné na občerstvenie použiť iba 20% z dotácie.
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Rodičovské združenie pri ZŠ A. B. Trenčianske Teplice: Poznaj a chráň prírodu a živočíchy
v nej
E. Unčíková:
• predstavila projekt, ktorý sa týka aktivít v prírode aj v triede a na záver projektu by chceli
organizátori zakúpiť knihy s elektronickým perom, ktoré by zostali deťom v ZŠ,
• uviedla, že projekt sa týka 90 detí.
Rodičovské združenie pri ZŠ A. B. Trenčianske Teplice: Kurz spoločenského správania a
tanca
Z. Janáková:
• predstavila projekt, na ktorý žiadajú každoročne od mesta 50% z rozpočtu projektu a 50%
si financujú žiaci a časť financií poskytuje aj Rada rodičov,
• uviedla, že projekt sa koná už 14. rok a teší sa obľube medzi žiakmi.
Z. Országhová, FO – podnikateľ, Trenčianske Teplice: Príprava kostýmov pre baletné
tanečnice v Trenčianskych Tepliciach
Predsedníčka:
• predstavila projekt, nakoľko p. Országhová sa ospravedlnila,
• uviedla, že projekt sa týka prípravy kostýmov pre baletné tanečnice a kostýmy zostanú
v ZUŠ,
• pripomenula, že podobný projekt bol podporený aj minulý rok a deti využívajú kostýmy
na rôznych vystúpeniach v meste.
Jednota dôchodcov Slovenska – ZO JDS Trenčianske Teplice: 2-dňový náučno-poznávací
zájazd – Rožňava – Betliar a okolie
p. Takáčová:
• predstavila činnosť organizácie JDS v Trenčianskych Tepliciach a projekt, na ktorý
žiadajú dotáciu,
• uviedla, že organizácia sa počas zájazdu stretne aj s členmi JDS v Rožňave,
• upozornila, že na zájazd si ešte účastníci doplatia, lebo suma zájazdu je vyššia, ako
požadovaná výška dotácie,
• oznámila, že financie, ktoré majú k dispozícií ako organizácia sú iba z členských
poplatkov a tie využívajú na členské schôdze,
• uviedla, že doteraz členovia organizácie vždy pomáhali mestu, keď ich o to požiadalo
vedenie mesta a každoročne sa zúčastňovali čistenia kúpeľného parku.
Jednota dôchodcov Slovenska – ZO JDS Trenčianske Teplice: Tvorivé práce s deťmi
predškolského veku, odovzdávanie skúseností mladej generácii
p. Takáčová:
• uviedla, že organizácia spolupracuje s MŠ a členovia chodia do MŠ a vyrábajú s deťmi
rôzne výrobky,
• dotáciu žiadajú na nákup materiálu na výrobu darčekov.
MO Matice slovenskej, Trenčianske Teplice: 10. ročník výstupu na Omšenskú Babu
p. Holičková:
• predstavila projekt aj činnosť MO Matice,
• uviedla, že 10. ročník výstupu je jubilejný ročník a MO spolupracuje s MO s Trenčianskej
Teplej aj Omšení .
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MO Matice slovenskej, Trenčianske Teplice: Deň Ústavy
p. Holičková:
• predstavila projekt, ktorý robia každoročne na Kúpeľnom námestí pri Lipke Ústavy od
roku 1992.
MO Matice slovenskej, Trenčianske Teplice: a) Vedomostná a športová súťaž žiakov ZŠ A.
Bagara v Trenčianskych Tepliciach pri príležitosti výročia úmrtia M. R. Štefánika a výročia
oživotvorenia Matice slovenskej, b) Slávnostná akadémia pre členov a verejnosť k 100.
výročiu oživotvorenia Matice slovenskej, c) Vzdelávací zájazd do múzea M. R. Štefánika
v Dolných Košariskách
p. Holičková:
• uviedla, že na uvedený projekt žiadajú dotáciu každoročne, ale vždy sa týka iných výročí
a osobností,
• tohtoročná žiadosť sa týka oživotvorenia Matice slovenskej,
• pripomenula, že tento rok je venovaný 100. výročiu úmrtia M. R. Štefánika a preto MO
Matice chce priblížiť žiakom ZŠ výročie osobnosti M. R. Štefánika,
• pripravujú vedomostnú súťaž pre žiakov 2. stupňa ZŠ a pre 1. stupeň ZŠ zorganizujú
športové podujatie,
• k uvedenému výročiu pripravujú podujatie aj pre verejnosť.
MO Matice slovenskej, Trenčianske Teplice: Zájazd na spomienkový akt pri Mohyle na
Bradle
p. Holičková:
• uviedla, že pri príležitosti už spomínaného 100. výročia úmrtia M. R. Štefánika by chceli
urobiť pre členov MO Matice zájazd k Mohyle M. R. Štefánika na Bradle.
F. Vavro:
• zaujímalo ho, či pôjde jeden autobus a či pôjdu aj žiaci ZŠ alebo iba členovia MO Matice,
načo mu odpovedala p. Holičková, že zájazd je iba pre členov Matice.
RC Ovečka o. z. Trenčianske Teplice: Zabezpečenie priestoru na aktivity a podujatia pre
rodičov s deťmi
Predsedníčka:
• predstavila projekt o. z. aj činnosť RC a uviedla, že organizácia má dvoch členov, ktorí
riadia chod RC a to je - p. Fedorová a p. Országhová.
M. Lutka:
• zaujímal sa o to, čo všetko je v nákladoch projektu,
• navrhol, či by nebolo možné RC presťahovať do nejakých mestských priestorov,
• uviedol, že by bolo dobré presťahovať aj mestskú knižnicu a TIK
Primátorka:
• uviedla, že chce, aby si poslanci pozreli prenajaté priestory v polyfunkčnom dome Narcis,
• uvažuje sa o tom, že v budúcnosti by sa presťahovala aj Mestská knižnica, ak by sa našiel
vhodný priestor,
• oznámila, že TIK sa zatvorí, lebo začne rekonštrukcia hotela Slovakia, kde sídli TIK.
Predsedníčka:
• uviedla, že každoročne žiadala mesto o poskytnutie vhodných priestorov pre RC, ale vždy
dostala odpoveď, že mesto nemá žiadny voľný priestor,
• oznámila, že tento rok bude RC organizovať podujatie Míľa pre mamu,
• podľa nej má RC veľký význam hlavne pre mladé mamičky v meste,
• oznámila, že tento rok bude RC oslavovať 10 rokov existencie.
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Združenie sluchovo postihnutých mikroregiónu Teplička, Trenčianske Teplice: Rozvoj
a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt občanov so sluchovým postihnutím
Predsedníčka:
• predstavila žiadosť ZSP, nakoľko predsedníčka združenia sa nedostavila, lebo bola
odcestovaná,
• ZSP žiada dotáciu na poznávací zájazd do Bratislavy a Viedne, ktorý bude spojený
s poznávaním prírodných krás a histórie Slovenska a Rakúska,
• dotáciu žiadajú na dopravu do Viedne.
DL-Vision s.r.o., Trenčianske Teplice: Trenčianske Teplice umeleckými očami – výstava
remeselníkov a umelcov z Trenčianskych Teplíc a okolia
Predsedníčka:
• predstavila žiadosť, lebo žiadateľka o dotáciu sa zatiaľ nedostavila na zasadnutie komisie.
M. Lutka:
• navrhol, aby žiadosť bola schválená s podmienkou, s jeho návrhom členovia komisie
nesúhlasili, lebo nebola prítomná žiadateľka dotácie.
p. Zajačková:
• ospravedlnila sa, že nemohla prísť skôr, nakoľko bola so synom na zápise do prvého
ročníka ZŚ A. Bagara,
• predstavila projekt, na ktorý žiada dotáciu, a ktorý sa jedná podpory remeselníkov
z Trenčianskych Teplíc a okolia,
• dotáciu žiada na kultúrny program a na výdavky spojené s prípravou podujatia.
Po prezentácií žiadostí o dotáciu členovia komisie pristúpili k hlasovaniu o každej žiadosti
osobitne a prijali nasledujúce uznesenia:
Uznesenie č. 1/IV/2019/KŠKC
Komisia pre školstvo, kultúru a cirkev odporúča podporiť žiadosť:
GENERÁCIE, o. z. Trenčianske Teplice: Obstaranie krojov a obuvi (krpcov) pre členov
folklórneho súboru na tance Teplická dolina v tanci a speve a Zvyky spod Machnáča
a Omšenia - vo výške 1000 Eur a odporúča žiadateľovi, aby sa tanečno-spevácka skupina
viac prezentovala v meste Trenčianske Teplice.
za:7, proti:0, zdržal sa:0
Uznesenie č. 2/IV/2019/KŠKC
Komisia pre školstvo, kultúru a cirkev odporúča podporiť žiadosť:
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, ZO SZPB v Trenčianskych Tepliciach –
731 organizačná jednotka: Spomienkové oslavy: 74. výročie oslobodenia mesta
a ukončenia 2. sv. vojny, 75. výročia SNP, 101. výročie ukončenia 1. sv. vojny a vzniku
Československa. Návšteva koncentračného tábora v Osvienčime so žiakmi ZŠ A. Bagara
– vo výške 800 Eur.
za:7, proti:0, zdržal sa:0
Uznesenie č. 3/IV/2019/KŠKC
Komisia pre školstvo, kultúru a cirkev odporúča podporiť žiadosť:
Združenie sluchovo postihnutých mikroregiónu Teplička, Trenčianske Teplice: Rozvoj
a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt občanov so sluchovým postihnutím - vo
výške 500 Eur.
za:7, proti:0, zdržal sa:0
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Uznesenie č. 4/IV/2019/KŠKC
Komisia pre školstvo, kultúru a cirkev odporúča podporiť žiadosť:
Thermae, s.r.o.: Tvorivé dielničky – Výroba šumiviek do kúpeľa pre mamičky ku dňu
matiek – vo výške 168 Eur.
za:7, proti:0, zdržal sa:0
Uznesenie č. 5/IV/2019/KŠKC
Komisia pre školstvo, kultúru a cirkev odporúča nepodporiť žiadosť:
DL-Vision s.r.o., Trenčianske Teplice: Trenčianske Teplice umeleckými očami – výstava
remeselníkov a umelcov z Trenčianskych Teplíc a okolia – nakoľko vidí perspektívu
spolupráce spoločnosti s OOCR Trenčianske Teplice. Komisia odporúča mestu a OOCR
kontaktovať predstaviteľov uvedenej spoločnosti a dohodnúť si možnosti spolupráce v oblasti
kultúry.
za:7, proti:0, zdržal sa:0
Uznesenie č. 6/IV/2019/KŠKC
Komisia pre školstvo, kultúru a cirkev odporúča podporiť žiadosť:
Rodičovské združenie pri ZŠ A. B. Trenčianske Teplice: Poznaj a chráň prírodu
a živočíchy v nej – vo výške 500 Eur.
za:7, proti:0, zdržal sa:0
Uznesenie č. 7/IV/2019/KŠKC
Komisia pre školstvo, kultúru a cirkev odporúča podporiť žiadosť:
Rodičovské združenie pri ZŠ A. B. Trenčianske Teplice: Kurz spoločenského správania
a tanca – vo výške 500 Eur.
za:7, proti:0, zdržal sa:0
Uznesenie č. 8/IV/2019/KŠKC
Komisia pre školstvo, kultúru a cirkev odporúča podporiť žiadosť:
Z. Országhová, FO – podnikateľ, Trenčianske Teplice: Príprava kostýmov pre baletné
tanečnice v Trenčianskych Tepliciach – vo výške 450 Eur.
za:7, proti:0, zdržal sa:0
Uznesenie č. 9/IV/2019/KŠKC
Komisia pre školstvo, kultúru a cirkev odporúča podporiť žiadosť:
Jednota dôchodcov Slovenska – ZO JDS Trenčianske Teplice: 2-dňový náučnopoznávací zájazd – Rožňava – Betliar a okolie – vo výške 900 Eur.
za:6, proti:1, zdržal sa:0
Uznesenie č.10/IV/2019/KŠKC
Komisia pre školstvo, kultúru a cirkev odporúča podporiť žiadosť:
Jednota dôchodcov Slovenska – ZO JDS Trenčianske Teplice: Tvorivé práce s deťmi
predškolského veku, odovzdávanie skúseností mladej generácii – vo výške 200 Eur.
za:7, proti:0, zdržal sa:0
Uznesenie č. 11/IV/2019/KŠKC
Komisia pre školstvo, kultúru a cirkev odporúča podporiť žiadosť:
MO Matice slovenskej, Trenčianske Teplice: 10. ročník výstupu na Omšenskú Babu – vo
výške 200 Eur.
za:7, proti:0, zdržal sa:0
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Uznesenie č. 12/IV/2019/KŠKC
Komisia pre školstvo, kultúru a cirkev odporúča nepodporiť žiadosť:
MO Matice slovenskej, Trenčianske Teplice: Deň Ústavy – vo výške 0 Eur.
za:7, proti:0, zdržal sa:0
Uznesenie č. 13/IV/2019/KŠKC
Komisia pre školstvo, kultúru a cirkev odporúča podporiť žiadosť:
MO Matice slovenskej, Trenčianske Teplice: a) Vedomostná a športová súťaž žiakov ZŠ
A. Bagara v Trenčianskych Tepliciach pri príležitosti výročia úmrtia M. R. Štefánika
a výročia oživotvorenia Matice slovenskej, b) Slávnostná akadémia pre členov
a verejnosť k 100. výročiu oživotvorenia Matice slovenskej, c) Vzdelávací zájazd do
múzea M. R. Štefánika v Dolných Košariskách – vo výške 300 Eur na aktivity a) a b).
za:7, proti:0, zdržal sa:0
Uznesenie č. 14/IV/2019/KŠKC
Komisia pre školstvo, kultúru a cirkev odporúča podporiť žiadosť:
MO Matice slovenskej, Trenčianske Teplice: Zájazd na spomienkový akt pri mohyle na
Bradle – vo výške 500 Eur.
za:7, proti:0, zdržal sa:0
Uznesenie č. 15/IV/2019/KŠKC
Komisia pre školstvo, kultúru a cirkev odporúča podporiť žiadosť:
RC Ovečka o. z. Trenčianske Teplice: Zabezpečenie priestoru na aktivity a podujatia
pre rodičov s deťmi – vo výške 5 640 Eur.
za:7, proti:0, zdržal sa:0
Uznesenie č. 16/IV/2019/KŠKC
Komisia pre školstvo, kultúru a cirkev odporúča MsZ schváliť 13 žiadostí o dotáciu
z rozpočtu mesta Trenčianske Teplice na rok 2019, týkajúcich sa školstva a kultúry,
v celkovej výške 11 658 Eur.
za: 7, proti:0, zdržal sa:0
Žiadateľ
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GENERÁCIE, o. z.
Trenčianske Teplice
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Slovenský zväz
protifašistických
bojovníkov,
ZO SZPB v Trenčianskych
Tepliciach – 731 organizačná
jednotka
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Združenie sluchovo
postihnutých mikroregiónu
Teplička, Trenčianske Teplice
Thermae, s.r.o. Trenčianske
Teplice
Rodičovské združenie pri ZŠ A.
B. Trenčianske Teplice
Rodičovské združenie pri ZŠ A.
B. Trenčianske Teplice
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Názov projektu/aktivity/podujatia

Požiadavka
(EUR)

Odporučenie
komisie (EUR)

Obstaranie krojov a obuvi (krpcov) pre
členov folklórneho súboru na tance
Teplická dolina v tanci a speve a Zvyky
spod Machnáča a Omšenia
Spomienkové oslavy: 74. výročie
oslobodenia mesta a ukončenia 2. sv.
vojny, 75. výročia SNP, 101. výročie
ukončenia 1. sv. vojny a vzniku
Československa.
Návšteva koncentračného tábora
v Osvienčime so žiakmi ZŠ A. Bagara
Rozvoj a ochrana duchovných
a kultúrnych hodnôt občanov so
sluchovým postihnutím
Tvorivé dielničky – Výroba šumiviek do
kúpeľa pre mamičky ku dňu matiek
Poznaj a chráň prírodu a živočíchy v nej

1 500

1 000

910

800

500

500

168

168

500

500

500

500

Kurz spoločenského správania a tanca
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7
8
9

10
11

12
13
14

15

Z.
Országhová,
FO
–
podnikateľ, Trenčianske Teplice
Jednota dôchodcov Slovenska –
ZO JDS Trenčianske Teplice
Jednota dôchodcov Slovenska –
ZO JDS Trenčianske Teplice
MO
Matice
slovenskej,
Trenčianske Teplice
MO
Matice
slovenskej,
Trenčianske Teplice

MO
Matice
slovenskej,
Trenčianske Teplice
RC Ovečka o. z. Trenčianske
Teplice
DL-Vision s.r.o., Trenčianske
Teplice
MO
Matice
slovenskej,
Trenčianske Teplice
SPOLU

Príprava kostýmov pre baletné tanečnice
v Trenčianskych Tepliciach
2-dňový náučno-poznávací zájazd –
Rožňava – Betliar a okolie
Tvorivé práce s deťmi predškolského
veku, odovzdávanie skúseností mladej
generácii
10. ročník výstupu na Omšenskú Babu
Vedomostná a športová súťaž žiakov
ZŠ A. Bagara v Tr. Tepliciach pri
príležitosti výročia úmrtia M. R.
Štefánika a výročia oživotvorenia
Matice slovenskej
b) Slávnostná akadémia pre členov
a verejnosť k 100. výročiu
oživotvorenia Matice slovenskej
c) Vzdelávací zájazd do múzea M. R.
Štefánika v Dolných Košariskách
Zájazd na spomienkový akt pri Mohyle
na Bradle
Zabezpečenie priestoru na aktivity
a podujatia pre rodičov s deťmi
Trenčianske Teplice umeleckými očami
– výstava remeselníkov a umelcov
z Trenčianskych Teplíc a okolia
Deň Ústavy
a)

450

450

1 200

900

200

200

200

200

500

300
a) b)

500

500

5 640

5 640

600

0

200

0

13 568

11 658

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. XY/2019, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských zariadeniach a zariadeniach
školského stravovania, ktorých zriaďovateľom je Mesto Trenčianske Teplice
Garantka komisie:
• oboznámila členov komisie s návrhom VZN,
• uviedla, že zmeny vo VZN č. 1/2018 sa týkajú:
o Článku 1 – Účel, kde je doplnený názov MŠ, ktorej súčasťou je zariadenie
školského stravovania,
o Článku 3 – Miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole, kde je aktualizovaný bod 3) - termín a čas zápisu dieťaťa a bod
4) - je doplnený v zmysle zákona 245/2008 Z. z.,
o Článku 8 – Školské jedálne, ktorý sa mení za nové znenie, nakoľko v zmysle
zákona 544/2010 Z. z. je od 1.1.2019 poskytovaná dotácia od štátu na podporu
výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v poslednom ročníku MŠ a od 1.9.2019
bude poskytovaná dotácia pre žiakov ZŠ,
• oznámila členom komisie, že 15.4.2019 bude v ZŠ plenárne rodičovské združenie, na
ktorom vedúca ŠJ pri ZŠ A. Bagara bude podrobne informovať rodičov o dotácii na
podporu výchovy k stravovacím návykom žiakov v ZŠ a o spôsobe úhrady príspevku na
nákup potravín.
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Po diskusii k uvedenému bodu programu členovia prijali nasledujúce uznesenie:
Uznesenie č. 17/IV/2019/KŠKC
Komisia pre školstvo, kultúru a cirkev odporúča MsZ schváliť návrh VZN č. XY/2019,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o mieste a čase zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských zariadeniach a zariadeniach školského
stravovania, ktorých zriaďovateľom je Mesto Trenčianske Teplice.
za:7, proti:, zdržal sa:
4. Rôzne
V uvedenom bode programu, sa členovia komisie zaoberali otázkou doplnenia člena komisie
z dôvodu, že K. Holá sa vzdala poslaneckého mandátu aj členstva v komisii. Predsedníčka
navrhla, aby sa zatiaľ nedopĺňal člen do komisie. Primátorka požiadala členov komisie, aby
pouvažovali o doplnení člena do komisie a upozornila, že doplnenie nových členov do
komisií sa uskutoční na najbližšom zasadnutí MsZ. Oznámila, že nastupujúci poslanec M.
Stuhl má záujem o členstvo v komisii pre školstvo, kultúru a cirkev.
Po ukončení diskusie k uvedenému bodu programu predsedníčka komisie poďakovala
prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.
Zapisovateľ: Mgr. Z. Bunčáková, dňa: 09.04.2019

Mgr. Michaela Fedorová, v. r.
predsedníčka komisie
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