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Dôvodová správa - Indoklás:
Materiál je predložený na základe žiadostí obcí Číčov, Iža, Zemianska Olča a Zlatná na
Ostrove o pričlenenie k Spoločnému školskému úradu Komárno, podľa § 7 ods. 2 zákona
číslo 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a § 20a ods. 2 a 3 Zákona Slovenskej národnej rady č.
369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov v §7 definuje školský úrad, jeho
činnosti a kvalifikačné predpoklady zamestnanca školského úradu. Školským úradom sú
obce, ktoré na základe dohody podľa osobitného predpisu (§20 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) vytvoria spoločný obecný úrad, ktorý pre
obce zabezpečuje odborné činnosti v oblasti školstva na zabezpečenie preneseného výkonu
štátnej správy na úseku školstva. Mesto Komárno bolo potvrdené ako školský úrad Krajským
školským úradom v Nitre rozhodnutím č. 2004/00079-02 zo dňa 25. 06. 2004.
Spoločný školský úrad Komárno doteraz združuje 3 obce: Komárno, Veľké Kosihy a Vŕbová
nad Váhom.
O začlenenie do Spoločného školského úradu Komárno požiadali obce Číčov, Iža,
Zemianska Olča a Zlatná na Ostrove. Obecné zastupiteľstvá týchto obcí schválili pridruženie
obcí k Spoločnému školskému úradu Komárno. Po schválení v MsZ Komárno bude následne
obcami uzavretá zmluva o vytvorení spoločného školského úradu. Na základe uznesenia
MsZ mesto Komárno požiada Okresný úrad v Nitre o rozšírenie školského úradu o týchto
obcí. Štát prostredníctvom Okresného úradu v Nitre poskytne mestu Komárno ako školského
úradu finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej
správy v školstve a to na mzdy a odvody do poistných fondov pre odborného zamestnanca a
na jeho činnosť v závislosti od počtu žiakov v základných školách patriacich pod školský
úrad.
Súvisiace právne normy:
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Stanoviská poradných orgánov / Tanácsadó szervek állásfoglalásai:
Finančná kontrola: vykonaná
Právna kontrola: vykonaná
Komisia školstva a kultúry: odporúča schváliť návrh na uznesenie
Hlasovanie: 6 – 0 – 0
Mestská rada: odporúča schváliť návrh na uznesenie
Hlasovanie: 6 – 0 – 0 – 0
Pozmeňujúci návrh rady / A tanács módosító javaslata

Pozmeňujúci návrh komisie/ A bizottság módosító javaslata

Návrh uznesenia - Határozati javaslat:
Mestsky úrad – Návrh MsÚ
Odporúča schváliť návrh na uznesenie.
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Návrh na uznesenie
k rozšíreniu Spoločného školského úradu Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
žiadosti obcí Číčov, Iža, Zemianska Olča a Zlatná na Ostrove o pričlenenie k
Spoločnému školskému úradu Komárno podľa § 7 ods. 2 zákona číslo 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a § 20a ods. 2 a 3 Zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov,

B/

schvaľuje
rozšírenie Spoločného školského úradu Komárno a uzatvorenie Zmluvy o rozšírení
Spoločného školského úradu Komárno v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,

C/

splnomocňuje
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s bodom B/ tohto uznesenia.
Termín: do 31.12.2020

