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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia komisie školstva a výchovy pri MsZ  

v Šamoríne dňa 16. októbra 2019 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

PaedDr. Gábor Veres, Mgr. Márton Domsitz, Ing. Pavel Élesztős, PhD., Mgr. Henrieta 

Balheimová,  RNDr. Gabriella Bugár, PaedDr. Hajnalka Baráth  

Neprítomná: Mgr. Magdaléna Vajasová 
 

Predseda komisie po privítaní všetkých prítomných otvoril rokovanie s nasledovným programom:  
 

1) Zaradenie cirkevnej materskej školy do siete škôl a školských zariadení 

2) Návrh VZN o financovaní škôl a školských zariadení v roku 2020 – príprava  

3) Zmena VZN o príspevkoch – príprava 

4) Zmena spoločného školského obvodu ZŠ - zmena VZN o školských obvodoch – informácia 

5) Príprava I. návrhu rozpočtu na budúci rok – vypracovanie návrhu  

6) Dotácia na obedy v ZŠ 

7) III. zmena rozpočtu mesta 

8) Rôzne  - moderné protidrogové multimediálne divadlo, výzdoba kruhových objazdov 

adventnými venčekmi – finančná podpora, žiadosť o sprístupnenie informácii 
 

 

K bodu 1)  
 

Komisia prerokovala žiadosť Reformovanej Kresťanskej Cirkvi na Slovensku, Cirkevný zbor 

Šamorín, Cintorínska 554/16, Šamorín zo dňa 10. októbra 2019 o súhlas na zaradenie cirkevnej 

materskej školy do siete škôl a školských zariadení na území mesta Šamorín so sídlom: 

Poľovnícka 1029/5, Šamorín. Zriaďovateľom Cirkevnej materskej školy je Reformovaná 

Kresťanská Cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Šamorín, Cintorínska 554/16, Šamorín. V zmysle 

§16 ods. (1) písmeno l) zákona č. 596/2003 štátnej správe v školstve a školskej samospráve a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak ide o materskú školu je 

potrebný súhlas Mesta Šamorín. 

Komisia jednohlasne podporuje zaradenie cirkevnej materskej školy do siete škôl a školských 

zariadení na území mesta Šamorín so sídlom: Poľovnícka 1029/5, Šamorín a odporúča 

zastupiteľstvu na schválenie pod č. 5/2019/KŠaV. 

 

K bodu 2) 
 

Vedúci školského úradu informoval členov komisie, že návrh VZN o financovaní škôl a školských 

zariadení v roku 2020 sa pripraví až po návrhu rozpočtu na rok 2020 z dôvodu prepočítania 

potrebných finančných prostriedkov na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy 

na žiaka školského zariadenia.  

Pre výpočet dotácie na rok 2020 budú použité predpokladané bežné výdavky na osobné náklady 

a predpokladané prevádzkové náklady súvisiace len s bežnou réžiou škôl a školských zariadení. 

Komisia berie informáciu na vedomie. 
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K bodu 3) 
 

Komisia prerokovala prípravu zmeny Všeobecne záväzného nariadenia mesta  Šamorín č. 3/2019 

(ďalej len „VZN“) o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín.  Zmenou VZN by bola upravená 

povinnosť zákonného zástupcu, ktorý v prípade záujmu o poskytovanie stravovania v školskej 

jedálni po prihlásení dieťaťa alebo žiaka na stravu okrem nákladov na stravovanie podľa 

jednotlivých kategórií, uhradiť zálohu (kauciu) vo výške 20,00 € (slovom: dvadsať eur). Záloha 

má slúžiť na refundáciu nákladov v prípade neodhlásenej stravy. 

 

K bodu 4) 
 

Komisia prerokovala návrh Všeobecne  záväzného   nariadenia č. 6/2019, ktorým sa mení 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta  Šamorín č. 5/2017,  ktorým sa určuje školský obvod 

základných škôl na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov v základných školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín na základe oznámenia obce Blatná na Ostrove o 

zrušení spoločného školského obvodu pre obec Blatná na Ostrove. Mesto Šamorín svojim 

Všeobecne záväzným nariadením č. 5/2017 určilo školský obvod základných škôl na plnenie 

povinnej školskej dochádzky žiakov v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Šamorín s účinnosťou od 15.07.2017. Nariadením mesta bol vytvorený jeden spoločný školský 

obvod pre Základnú školu Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom maďarským –  Alapiskola pre 

obce: Báč, Hviezdoslavov, Kvetoslavov, Veľká Paka, Macov a Hamuliakovo pre ročníky 1. – 9. , 

Mierovo a Blatná na Ostrove pre ročníky 5. – 9.. V článku 3 odsek 5) sa tým pádom vypúšťa obec 

Blatná na Ostrove pre ročníky 5. – 9.. Ostatné ustanovenia VZN zostávajú v platnosti. 

Komisia jednohlasne podporuje zmenu VZN a odporúča zastupiteľstvu na schválenie pod č. 

6/2019/KŠaV. 

 

K bodu 5) 
 

Pripravená je 3. zmena rozpočtu mesta na rok 2019 aj na základe požiadaviek škôl a školských 

zariadení. 

Komisia berie informáciu na vedomie. 

 

K bodu 6) 
 

Od 1. septembra 2019 poskytuje štát dotáciu na zabezpečenie obeda a iného jedla  v základnej 

škole na každého žiaka v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa žiak zúčastní výchovno-

vzdelávacej činnosti a odoberie stravu. Počet žiakov prihlásených na obedy v zariadeniach 

školského stravovania je spolu 1 116 žiakov (ZŠ M. Bela – 660, ZŠ M. Korvína 374, ZŠ Mliečno 

82). Dotácia štátu za mesiace september a október bola prevedená na účty školských jedálni. 

 

K bodu 7) 
 

Komisia jednohlasne podporuje v návrhu budúcoročného rozpočtu upraviť výšku finančných 

prostriedkov v položkách: Letné opravy, Bežné transfery pre školstvo. Do návrhu rozpočtu 



M E S T O   Š A M O R Í N   -   S O M O R J A   VÁ R O S 

                       Mestský úrad   -   Városi Hivatal 
                               Hlavná 37    -    Fő  utca 37.          

                        931 01   Šamorín   -    931 01  Somorja 
 

 

v kapitálových výdavkoch zapracovať nasledovné položky: výmena elektrickej inštalácie a svietidiel 

v hlavnej budove ZŠ M.Bela, príjazdová cesta do areálu ZŠ M.Bela, rekonštrukcie materských škôl. 

 

K bodu 8) 
 

1. Vystúpenie druhej časti moderného protidrogového multimediálneho divadla v Šamoríne v 

novembri 2019 pre žiakov 8. a 9.  roč. základných škôl je zabezpečené na 18. november 2019 od 

10:00 hod.  v divadelnej sále MsKS. 

2. Adventné vyzdobenie kruhových objazdov je zabezpečené pomocou škôl. Komisia finančne 

podporí vyzdobenie. 

3. Komisia prerokovala žiadosť o sprístupnenie informácií od OZ Moderný Šamorín pre všetkých. 
 

 
 

 

 

 

Pretože neboli predložené ďalšie otázky na prerokovanie, predseda poďakoval prítomným za 

účasť a rokovanie ukončil. 

 

         

             PaedDr. Gábor Veres 
                 predseda komisie 

 

Zapísal: Mgr. Vajas Štefan 


