
Príloha 1c 
Záznam 

 
z pracovného rokovania - vyhodnotenia činnosti spoločného obecného úradu  zriadeného 

pre oblasť školstva  za rok 2010, konaného dňa 04.03.2011 na MsÚ v Seredi 
 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (viď príloha) 
 
Prítomných privítal Ing. Krajčovič - prednosta MsÚ v Seredi 
 
Mgr. Kováčová predložila písomnú Správu o činnosti SŠÚ za rok 2010. Informovala 
o klesajúcom počte žiakov ZŠ a detí MŠ. 
    V  správe v tabuľke č. 1 je vyčíslená celková suma výdavkov  na činnosť SŠÚ v roku 2010, 
špecifikovaná  položkovite podľa účelu ich použitia. 
     V tabuľke č. 2 sú vyčíslené sumy výdavkov na činnosť úradu v roku 2010 a ich 
rozúčtovanie na obce v súlade so Zmluvou o zriadení školského úradu. 
 
     Rozprava 
 
Finančné zúčtovanie výdavkov SŠÚ za rok 2010 je potrebné zabezpečiť obcami úhradou 
finančných prostriedkov  na účet mesta Sereď č. 22123-132/0200 do 30. marca 2011. 
  
V rámci kontrol realizovaných v roku 2010 nebolo na školách zistené žiadne závažné 
porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, pri kontrole realizácie zápisu detí do 1. 
ročníka ZŠ sme zistili, že obce neschválili VZN o určení miesta a času zápisu. 
Obec v súlade s platnou legislatívou vydáva nasledujúce VZN  na úseku vzdelávania:  

1. VZN o určení miesta a  času zápisu § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon). 

2. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 
poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na 
príslušný kalendárny rok - §6 ods. 12 písm. d) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a o školskej samospráve v znení neskorších predpisov  

3. VZN o určení  výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť 
MŠ, ŠKD, ŠSZČ, CVČ, ZUŠ - 6 ods. 24 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v 
školstve a o školskej samospráve v znení neskorších predpisov, pre MŠ aj § 28 ods. 5, 
pre ŠKD aj §114 ods. 6 zákona č. . 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon). 

Mgr. Kováčová informovala aj o ďalších povinnostiach zriaďovateľa (príloha) 
Pán Čambálik požiadal, aby sme obce informovali o povinnostiach, ktoré zabezpečujú  obce 
na úseku školstva.  
Starostovia obcí informovali o realizovaných investíciách z Regionálneho operačného 
programu a prostredníctvom financovania havárií z MŠVVaŠ SR - rozprava 
Mgr. Kováčová infomovala o Pracovnom stretnutí ZMOS a zamestnancov školských úradov  
vo Zvolene - sekcia školstva, mládeže a športu – odborný, metodický, poradný a 
kontrolný orgán ZMOS 
Postavenie, funkcia a činnosť školských úradov (ŠÚ), formovanie odborného a 
administratívneho zázemia ŠÚ, inštitucionálna platforma ŠÚ, vytváranie zdrojov na 
kapitálové výdavky škôl a šk. zariadení, obnova škôl a šk. zariadení, materiálno-technické 
vybavenie, možnosť vytvorenia mikropôžičkového fondu na rekonštrukciu, informácia o 



školách a programovacom období 2007 – 2013, OP Vzdelávanie, Nórsky a Švajčiarsky 
finančný mechanizmus, riešenie negatívnych dopadov zvýšenia prepočítaného počtu žiakov, 
zneužívanie verejných finančných zdrojov určených na výchovu a vzdelávanie, zmena 
nariadenia vlády 668/2004 
Daň z príjmov z prenájmov – povinnosť pre obce a školy – rozprava 
Ing. Krajčovič vyzval starostov obcí Šintava a Vinohrady nad Váhom, aby zvážili pristúpenie 
aj SŠÚ.  
 
Úloha: 
 

1. Informovať starostov o povinnostiach obce schvaľovať  na úseku vzdelávania činnosti  
resp. financovanie regionálneho školstva formou VZN. 

      T: priebežne 
 
Pracovné rokovanie ukončil prednosta MsÚ, Ing. Tibor Krajčovič, ktorý sa poďakoval 
prítomným za aktívnu účasť. 
 
Zapísala: Mgr. Kováčová 
 
V Seredi, 10. 03. 2011 


