
 

 

Zápisnica  č. 11 
 

z 11. zasadnutia Komisie legislatívno – právnej  pri  Zastupiteľstve  Trenčianskeho  samosprávneho kraja  

uskutočneného  dňa  19. júna 2019  v  sídle  TSK v čase od 13,30 hod. do 13,55 hod.. 

 

 

P r í t o m n í    :  podľa  priloženej  prezenčnej  listiny 

P r o g r a m     :   

 

1.  Otvorenie.   

2.  Prerokovanie materiálov pripravovaných na rokovanie Zastupiteľstva TSK dňa  08.07.2019: 

2.1. Návrh na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (2. zmena). 

Predkladá: Ing. Renáta Ozimová – vedúca odboru finančného 

2.2. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 21/2019,    

       ktorým sa mení VZN TSK č. 9/2014 v znení VZN TSK č. 29/2016 a VZN TSK č. 3/2018 o určení výšky   

       príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup   

       potravín, príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej   

       jedálni  a určení podmienok úhrady týchto príspevkov.  

       Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková – vedúca odboru školstva a kultúry  

 2.3. Návrhy na schválenie zriaďovacích listín a dodatkov k zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení   

v zriaďovateľskej  pôsobnosti TSK.          

Predkladá: Ing. Daniela Hilčíková – vedúca odboru školstva a kultúry 

a) Návrh na schválenie Zriaďovacej listiny Strednej odbornej školy, Rastislavova 332, Nováky,             

so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky.  

b) Návrh na schválenie Zriaďovacej listiny Spojenej školy, I. Krasku 491, Púchov s organizačnými     

zložkami Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku 491, Púchov a Stredná odborná škola, I. Krasku 

491, Púchov, so sídlom I. Krasku 491, 020 32 Púchov.  

c) Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine Strednej umeleckej školy, Staničná 8, 

         Trenčín, so sídlom Staničná 8, 911 05 Trenčín.  

3.     Rôzne     

4.     Záver                                                                                               

  

 

R o k o v a n i e : 

 

K  bodu  1.: 

V poradí jedenáste rokovanie komisie otvoril predseda komisie Tomáš Merašický, ktorý privítal na dnešnom rokovaní 

prítomných členov komisie a  prítomných vedúcich zamestnancov Úradu TSK. Z dnešného rokovania sa vopred 

ospravedlnili Ing. R. Takáč a Bc. T. Vaňo z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti. Prítomní členovia komisie nemali 

pripomienky ani návrhy na ďalšie doplnenie programu navrhnutého v pozvánke a tento jednohlasne schválili.  

 

K bodu  2.,  2.1.   
Predmetný materiál uviedla Ing. Iveta Sokolíková z odboru finančného, ktorá stručne zopakovala najdôležitejšie 

skutočnosti  uvedené v dôvodovej správe teda skutočnosti, ktoré sú dôvodom na spracovanie predkladaného Návrhu 

na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (2. zmena). Dôvodom na spracovanie predkladaného Návrhu              

na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (2. zmena) sú skutočnosti, ku ktorým došlo na úseku Vzdelávania 

v priebehu roka 2019. Patria k ním: 

- zmena výšky príspevku zákonného zástupcu žiaka na úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni 

a výdajnej školskej jedálni, ktorá priamo úmerne nadväzuje na zmenu finančných  pásiem  na nákup potravín       

na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov,  

- ako aj pokračujúci proces optimalizácie a stabilizácie siete stredných škôl a školských zariadení Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, a to v podobe rušenia niektorých vybraných stredných škôl a školských zariadení k termínu 

31.8.2019 a zriadenia nových stredných škôl a školských zariadení k 01.09.2019. 

Predložená zmena rozpočtu zvýši celkový rozpočet na úseku Vzdelávania, ako aj celkový rozpočet TSK na rok 2019 

v časti bežné príjmy o objem 114 500 eur a priamo úmerne aj v časti bežné výdavky o rovnaký objem 114 500 eur.   

Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza na úseku Vzdelávania zároveň k presunom finančných prostriedkov, ktoré 

nemajú žiadny dopad  na celkový objem prostriedkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2019-2020. V oblasti 

bežných výdavkov ide o presuny v objeme takmer 798 tis. eur a v oblasti kapitálových výdavkov o presuny v objeme 

približne 377 tis. eur. Rozpočet kapitálových príjmov, ako aj rozpočet príjmových a výdavkových finančných operácií 

ostáva bez zmien, t.j. na úrovni pôvodne schváleného rozpočtu.  
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Prítomní členovia komisie nemali v rámci diskusie k predloženému materiálu ďalšie pripomienky ani otázky.   

Po hlasovaní  :  Za: 3,  Proti : 0,  Zdržal sa : 0, Nehlasoval : 0,  komisia prijala 

stanovisko číslo 80/2019: 

Komisia legislatívno - právna  pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala materiál s názvom 

„Návrh na Zmenu Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (2. zmena).“ Komisia legislatívno-právna pri Z TSK odporúča  

Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja materiál prerokovať a schváliť. 

 

K bodu  2.,  2.2.   
Predmetný materiál uviedol za odbor školstva a kultúry Ing. Tomáš Tadlánek, ktorý stručne zopakoval dôvody 

uvedené v dôvodovej správe. S účinnosťou od 01. septembra 2019 zmenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky výšky jednotlivých finančných pásiem a stanovilo jednotné finančné pásmo                  

pre stravníkov všetkých vekových kategórií vrátane dospelých stravníkov okrem stravníkov s diétnym stravovaním 

a žiakov športových tried. Nové finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov a nové finančné pásma nákladov na nákup potravín pre diétne stravovanie, stravovanie športovcov, 

stravovanie v zariadeniach s nepretržitou prevádzkou. Táto zmena je zverejnená na webovej stránke Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Z tohto dôvodu stredné školy v zriaďovateľskej kompetencii 

TSK požiadali o zmenu finančného pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov, čím sa mení aj výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov           

na nákup potravín pre zariadenia školského stravovania. Podľa § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, výšku 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, 

ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.       
 

Prítomní členovia komisie nemali v rámci diskusie k  predloženému materiálu ďalšie pripomienky ani otázky.  

Po hlasovaní  :  Za : 3,  Proti : 0,  Zdržal sa : 0, Nehlasoval : 0,  komisia prijala 

stanovisko  č ís lo  81/2019:  

Komisia legislatívno - právna  pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala materiál s názvom 

„Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 21/2019, ktorým sa 

mení VZN TSK č. 9/2014 v znení VZN TSK č. 29/2016 a VZN TSK č. 3/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, príspevku zákonného 

zástupcu žiaka na režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a určení podmienok úhrady týchto 

príspevkov.“ Komisia legislatívno-právna pri Z TSK odporúča  Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

materiál prerokovať a schváliť. 

 
K bodu  2.,  2.3.   
a)  

Predmetný materiál uviedol za odbor školstva a kultúry Ing. Tomáš Tadlánek, ktorý stručne zopakoval dôvody 

uvedené v dôvodovej správe. Ide v podstate o administratívne dotiahnutie zmien už schválených Z TSK v rámci 

optimalizácie siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej kompetencii TSK. Z TSK dňa 26.11.2018 schválilo:  

 návrh na vyradenie školy s názvom Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná 

odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 

972 71 Nováky zo siete škôl a školských zariadení SR k 31.08.2019 a 

 návrh na zaradenie školy s názvom Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 

332, 972 71 Nováky do siete škôl a školských zariadení SR od 01.09.2019.    

TSK na základe uvedeného uznesenia a po doručení všetkých potrebných stanovísk a vyjadrení dotknutých inštitúcií 

požiadal Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) o vykonanie 

predmetných zmien v sieti škôl a školských zariadení SR Ďalej len „sieť“). Ministerstvo následne rozhodlo o vyradení 

predmetnej školy zo siete a samostatným rozhodnutí rozhodlo o zaradení Strednej odbornej školy, Rastislavova 332, 

Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky do siete od 01.09.2019 a ktorým sa zaraďujú študijné a učebné 

odbory od 01.09.2019 z vyradenej organizačnej zložky Strednej odbornej školy, Rastislavova 332, Nováky na jej 

právneho nástupcu Strednú odbornú školu, Rastislavova 332, Nováky. TSK v nadväznosti na uvedené rozhodnutia 

ministerstva a v súlade s § 9 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. uznesením č. 239/2019 zo dňa 25.03.2019 schválilo VZN 

TSK č. 16/2019, ktorým sa ruší Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná 

škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71 

Nováky a zriaďuje Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky.    

V súlade s § 22 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.  Z TSK schvaľuje zriaďovaciu listinu strednej školy.  

 

Prítomní členovia komisie nemali v rámci diskusie k  predloženému materiálu ďalšie pripomienky ani otázky.  

Po hlasovaní  :  Za : 3,  Proti : 0,  Zdržal sa : 0, Nehlasoval : 0,  komisia prijala 

stanovisko  č ís lo  82/2019:  

Komisia legislatívno - právna  pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala materiál s názvom 

„Návrh na schválenie Zriaďovacej listiny Strednej odbornej školy, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 
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332, 972 71 Nováky.“ Komisia legislatívno-právna pri Z TSK odporúča  Zastupiteľstvu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja materiál prerokovať a schváliť. 

 

b)  

Predmetný materiál uviedol za odbor školstva a kultúry Ing. Tomáš Tadlánek, ktorý stručne zopakoval dôvody 

uvedené v dôvodovej správe. Ide v podstate o administratívne dotiahnutie zmien už schválených Z TSK v rámci 

optimalizácie siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej kompetencii TSK. Z TSK dňa 26.11.2018 schválilo:  

 návrh na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení SR k 31.08.2019:  

- školy s názvom Stredná odborná škola sklárska, Súhradka 193, Lednické Rovne, so sídlom Súhradka 193, 020 61 

Lednické Rovne; 

- školského zariadenia s názvom Školský internát, Súhradka 193, Lednické Rovne ako súčasť Strednej odbornej 

školy sklárskej, Súhradka 193, Lednické Rovne; 

-  školského zariadenia s názvom Školská jedáleň, Súhradka 193, Lednické Rovne ako súčasť Strednej odbornej  

školy sklárskej, Súhradka 193, Lednické Rovne; 

-  školy s názvom Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov, so sídlom I. Krasku 491, 020 32 Púchov,  

    návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení SR od 01.09.2019:  

- školy s názvom Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, I. Krasku  

491, Púchov a Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku 491, Púchov, so sídlom I. Krasku 491, 020 32 Púchov; 

- školského zariadenia s názvom Školský internát, I. Krasku 491, Púchov ako súčasť Spojenej školy, I. Krasku 491,  

Púchov s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov a Stredná odborná škola 

sklárska,   I. Krasku 491, Púchov; 

- školského zariadenia s názvom Školská jedáleň, I. Krasku 491, Púchov ako súčasť Spojenej školy, I. Krasku 491,  

Púchov s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov a Stredná odborná škola 

sklárska,  I. Krasku 491, Púchov.  

TSK po doručení všetkých potrebných stanovísk a vyjadrení dotknutých inštitúcií podal žiadosť o vykonanie 

predmetných zmien v sieti škôl a školských zariadení SR Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky. Ministerstvo vydalo rozhodnutie, ktorým sa vyraďuje Stredná odborná škola sklárska, Súhradka 193, 

Lednické Rovne, so sídlom Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne a jej súčasti zo siete škôl a školských zariadení SR 

k 31.08.2019. Ministerstvo súčasne vydalo rozhodnutie, ktorým sa vyraďuje Stredná odborná škola, I. Krasku 491, 

Púchov, so sídlom I. Krasku 491, 020 32 Púchov zo siete škôl a školských zariadení SR k 31.08.2019. Ministerstvo 

ďalej vydalo rozhodnutia, ktorými sa zaraďuje Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov s organizačnými zložkami 

Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku 491, Púchov a jej súčasti do siete škôl a školských zariadení SR od 

01.09.2019.  V nadväznosti na rozhodnutia ministerstva  a v súlade s § 9 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. Z TSK 

uznesením č. 279/2019 zo dňa 06.05.2019 schválilo VZN TSK  č. 20/2019, ktorým sa ruší Stredná odborná škola 

sklárska, Súhradka 193, Lednické Rovne, so sídlom Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne a jej súčasti a Stredná 

odborná škola, I. Krasku 491, Púchov, so sídlom I. Krasku 491, 020 32 Púchov a zriaďuje Spojená škola, I. Krasku 

491, Púchov s organizačnými zložkami Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku 491, Púchov a Stredná odborná 

škola,  I. Krasku 491, Púchov, so sídlom I. Krasku 491, 020 32 Púchov a jej súčasti.  V súlade s § 22 ods. 1 zákona č. 

596/2003 Z.z..  Z TSK schvaľuje zriaďovaciu listinu strednej školy.  

 

Prítomní členovia komisie nemali v rámci diskusie k  predloženému materiálu ďalšie pripomienky ani otázky.  

Po hlasovaní  :  Za : 3,  Proti : 0,  Zdržal sa : 0, Nehlasoval : 0,  komisia prijala 

stanovisko  č ís lo  83/2019:  

Komisia legislatívno - právna  pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala materiál s názvom 

„Návrh na schválenie Zriaďovacej listiny Spojenej školy, I. Krasku 491, Púchov s organizačnými zložkami Stredná 

odborná škola sklárska, I. Krasku 491, Púchov a Stredná odborná škola, I. Krasku 491, Púchov,  so sídlom I. Krasku 

491, 020 32 Púchov.“ Komisia legislatívno-právna pri Z TSK odporúča  Zastupiteľstvu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja materiál prerokovať a schváliť. 

 

c)  

Predmetný materiál uviedol za odbor školstva a kultúry Ing. Tomáš Tadlánek, ktorý stručne zopakoval dôvody 

uvedené v dôvodovej správe. V súlade s § 161 gc ods. 1 Prechodných ustanovení k úpravám účinným                            

od 01.09.2019 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov stredná umelecká škola, stredná odborná škola umeleckopriemyselná a škola úžitkového výtvarníctva 

zaradená do siete škôl a školských zariadení podľa predpisov účinných do 31.08.2019 sa stáva školou umeleckého 

priemyslu podľa predpisov účinných od 01.09.2019. V súlade s § 161 gc ods. 2 citovaného zákona, žiak strednej 

umeleckej školy, strednej odbornej školy umeleckopriemyselnej a školy úžitkového výtvarníctva, ktorý začal štúdium 

podľa predpisov účinných do 31.08.2019, dokončí štúdium podľa predpisov účinných do 31.08.20, Trenčín.              

Na základe tejto zákonnej zmeny sa s účinnosťou od 01.09.2019 zmení názov Strednej umeleckej školy, Staničná na 

jej nová názov: Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín (skrátený názov „ŠUP Trenčín“). V súlade s § 22 

ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.  Z TSK schvaľuje zriaďovaciu listinu strednej školy a jej zmeny.  

Prítomní členovia komisie nemali v rámci diskusie k  predloženému materiálu ďalšie pripomienky ani otázky.  
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Po hlasovaní  :  Za : 3,  Proti : 0,  Zdržal sa : 0, Nehlasoval : 0,  komisia prijala 

stanovisko  č ís lo  84/2019:  

Komisia legislatívno - právna  pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala materiál s názvom 

„Návrh na schválenie Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine Strednej umeleckej školy, Staničná 8,  Trenčín, so sídlom 

Staničná 8, 911 05 Trenčín.“ Komisia legislatívno-právna pri Z TSK odporúča  Zastupiteľstvu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja materiál prerokovať a schváliť. 

 

K bodu  3.: 

Mgr. M. Ďureje:  Ja by som mal len takú pripomienku, v Komisii pre financie, rozpočet a investície pri Z TSK 

budeme rokovať aj o materiáli, ktorého kompletný názov neuvádzam. Očakával by som, že takýto materiál bude 

zaradený aj do programu tejto komisie, nakoľko obsahuje viaceré dôležité veci aj z pohľadu právneho a z tohto 

pohľadu by som to do budúcna zvážil, či takýto materiál nepredložíme aj do tejto komisie. Je to materiál dôležitý aj 

z pohľadu informácii o skupovaní záväzkov NsP spoločnosťou Magellan. V tomto období by mal končiť súdny spor 

NsP s touto spoločnosťou. Personálny problém by nemal byť, ak to z časového hľadiska nevyhovuje riaditeľovi, môže 

prísť jeho námestník. Nehovorím toto ako kritiku ale rád by som takýto materiál videl aj v tejto komisii. 

Ing. M. Briestenský: Prehodnotíme stav a v budúcnosti, ak to bude možné prizveme aj riaditeľa. 

Mgr. T. Baláž: Čo sa týka súdneho sporu, mám asi rok starú informáciu, nemám aktuálnu informáciu, NsP zastupuje 

advokátska kancelária.  

 

K bodu  4.: 

Predseda komisie poďakoval členovi komisie Mgr. Ďurejemu za jeho doterajšiu prácu v komisii vzhľadom na to, že 

pravdepodobne končí jeho členstvo v tejto komisii, malo by dôjsť k nejakej alternácii na zastupiteľstve. Nakoľko      

po vyčerpaní programu rokovania komisie neboli žiadne ďalšie návrhy, predseda komisie poďakoval všetkým 

prítomným za ich účasť na tomto zasadnutí a rokovanie komisie ukončil.  

 

Zápisnica bola vypracovaná dňa 20.06.2019. 

 

 

 

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

  Mgr. Mária Čongradyová  v.r.                                                                                         Tomáš Merašický v.r.  

 tajomníčka komisie                                                                                                    predseda komisie 

 

 

Prílohy k zápisnici:  7 

 pozvánka                    zo dňa  13.06.2019  č. TSK/2019/00059-4 

 prezenčná listina         zo dňa  19.06.2019 

 Návrh na zmenu rozpočtu TSK na roky 2019-2021 (2. Zmena) 

 Návrh VZN TSK č. 21/2019  

 Návrh Zriaďovacej listiny SOŠ, Rastislavova 332,  Nováky     

 Návrh Zriaďovacej listiny SŠ, I. Krasku 491, Púchov 

 Návrh Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine SUŠ, Staničná 8, Trenčín 

 


