Mestský úrad Kolárovo

Na 27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Dňa: 04.03.2013
K bodu rokovania číslo: 5a)

Vyhodnotenie koncepcie školstva

Predkladá: Ing.Gőghová Margita, ved. odd. školstva, Ing. Imrich Takács, spoločný školský
úrad

Spracoval: Ing.Gőghová Margita, ved. odd. školstva, Ing. Imrich Takács, spoločný školský
úrad

Uložené prejednať v komisiách:
-

-

MsR
Komisia finančná a majetku mesta
Komisia školstva, výchovy a vzdelávania
Mestská školská rada
Rada školy

Materiál obsahuje:
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1) Návrh na uznesenie:

MsZ Berie na vedomie
vyhodnotenie plnenia úloh uložených v rámci koncepcie školstva v uznesení MsZ č.
249/2012 zo dňa 06.02.2012

MsZ ukladá:
riaditeľom škôl a školských zariadení v zriaďovacej právomoci Mesta Kolárovo pred prijatím
zamestnanca nahlásiť voľné pracovné miesto primátorovi mesta za účelom možného
zamestnania zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorým pracovný pomer bol skrátený
resp. zrušený z dôvodu organizačných zmien. Termín: priebežne, úloha stála.

2) Tematický materiál:
3) Dôvodová správa:

v prílohe

4) Súvisiace právne normy:
-

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
Zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení
neskorších predpisov

5) Skratky
RŠ - rada školy
MŠR – mestská školská rada
MsÚ – Mestský úrad
MsZ – Mestské zastupiteľstvo
ŠZ bez PS – školské zariadenie bez právnej

subjektivity

ŠJ – školská jedáleň
MŠ – Materská škola
CVČ – Centrum voľného času
ZŠ – Základná škola
ŠKD – školský klub
MŠVVaŠ SR - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
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Prehľad plnenia uznesenia MsZ č. 249/2012 - ku koncepcii rozvoja školstva
č. 249/2012
uznesenie
ku Koncepcii rozvoja školstva v pôsobnosti samosprávy mesta Kolárovo
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A./ berie na vedomie
1. Koncepciu rozvoja školstva v pôsobnosti samosprávy mesta Kolárovo, ako stratégiu
a výhľad do roku 2016
B./ schvaľuje
1. Koncepciu rozvoja školstva v pôsobnosti samosprávy mesta Kolárovo, ako stratégiu
a výhľad do roku 2016
2. Použitie skráteného tvaru názvov škôl a školských zariadení na území mesta Kolárovo
v materiáloch na bežné používanie podľa bodu 3 koncepcie
3. V súlade so zámermi rozvoja materských škôl najdôležitejšou úlohou zriaďovateľa bude
naďalej zabezpečovať predškolskú výchovu pre všetky deti v predškolskom veku
a umožniť ich výchovu v materinskom jazyku. Prijatie detí pod tri roky veku z finančných
dôvodov ani naďalej nebude možné.
Komentár k plneniu - Ing.Takács: Prijímanie detí na predškolskú výchovu na školský
rok 2012/2013 bolo zabezpečené do napĺňania kapacitných možností. Deti pod tri roky
veku neboli prijaté.
4. Počet novoprijatých detí do Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským
a maďarským – Óvoda, Lesná 8 Kolárovo na nulu
Komentár k plneniu -Ing.Gőghová: MŠ Lesná 8, Kolárovo bola vyradená zo siete
k 31.08.2012.
5. Zapracovanie do koncepcie školstva vytvorenie nultých ročníkov na základných školách
pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
Komentár k plneniu - Ing.Takács: Možnosť vytvorenia nultých ročníkov bude
zapracovaná do Koncepcie rozvoja školstva vo forme dodatku.
6. Vytvorenie nultého ročníka v Základnej škole M. Korvína na školský rok 2012/2013
Komentár k plneniu - Ing.Takács: V školskom roku 2012/2013 bol vytvorený nultý
ročník.

C./ ukladá
1. MsÚ pripravenie návrhu na uznesenie MsZ na zmenu názvu škôl a školských zariadení
podľa odporúčaní bodu 3.1 tejto koncepcie za účelom podania žiadosti na ministerstvo.
Zodpovedný: ved. odd. hospodárenia školstva, ŠZ a ŠJ
Termín 30.06.2012
Komentár k plneniu -Ing.Gőghová: úloha nie je splnená
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2. MsÚ a Spoločnému školskému úradu v Kolárove nájsť riešenie vo veci zosúladenia
autobusovej dopravy a zabezpečenia školskej dochádzky žiakov do Kolárova
z mestských častí a z okolitých obcí.
Zodpovední: prednosta MsÚ, spoločný školský úrad
Termín: 30.06.2012
Komentár k plneniu - Ing.Takács: úloha bola splnená, resp. vo fáze riešenia
3. spoločnému školskému úradu aktualizovať koncepciu školstva po zverejnení údajov
sčítania obyvateľov.
Zodpovedný: spoločný školský úrad
Termín: podľa textu
Komentár k plneniu - Ing.Takács: Koncepcia rozvoja školstva bude aktualizovaná vo
forme dodatku.
Dodatok ku Koncepcie rozvoja školstva k bodu 4.1.3 Štruktúra obyvateľstva mesta podľa
národnostného zloženia
Podľa národnostného zloženia je v Kolárove najpočetnejšou národnosťou maďarská, ktorá
je zastúpená 76,77 %-ným podielom z obyvateľstva. Druhou dominantnou je slovenská
národnosť s 19,47 %-ným zastúpením. Ďalšiou skupinou sú obyvatelia inej národnosti
s 1,32 %-ným podielom a nezistená národnosť s 2,44 %-ným podielom. (Zdroj: Štatistický
úrad SR: Sčítanie obyvateľov 2011
4. spoločnému školskému úradu a ved. odd. hospodárenia školstva, ŠZ a ŠJ ročne
vyhodnotiť plnenia cieľov a úloh v rámci tohto materiálu ako i v rámci jednotlivých škôl
a školských zariadení
Termín: november aktuálneho roka
Zodpovední: ved. odd. hospodárenia školstva, ŠZ a ŠJ, spoločný školský úrad
5. riaditeľom základných škôl, aby po zápise oznámili zriaďovateľovi presný počet
prihlásených detí. Z dôvodu efektívnejšieho využitia finančných zdrojov na základe
získaných údajov zriaďovateľ určí počet tried 1. ročníkov pre jednotlivé základné školy
resp. v zákonom stanovených prípadoch (zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
-školský zákon) podá návrh školským radám na úpravu maximálneho počtu detí
v jednotlivých triedach.
Zodpovední: riaditelia ZŠ, spoločný školský úrad
Termín: podľa textu
Komentár k plneniu - Ing.Takács: Riaditelia základných škôl písomne oznámia počet
prihlásených detí do 1. ročníka. Počet prváckych tried určí MsZ.

6. riaditeľom ZŠ Korvína a ZŠ Komenského plniť ukazovatele podchytené v mestom
podanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok
na Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja SR. Názov projektu pre ZŠ Korvína: THE SCHOOL OF
CHANCE – Rekonštrukcia budovy ZŠ Mateja Korvína v Kolárove. Názov projektu pre
ZŠ Komenského: Rekonštrukcia budov ZŠ Jána Amosa Komenského v Kolárove.
Prvým krokom plnenia tejto úlohy riaditelia ZŠ rozpracujú návrh plnenia úloh
a predložia na MsZ na schválenie do 30.06.2012. S ohľadom na závažnosť neplnenie
úloh projektu, alebo nedodržiavanie úloh v rámci jednotlivých etáp sa považuje za
hrubé porušenie rozpočtovej disciplíny zo strany riaditeľov.
Zodpovední: riaditelia ZŠ M. Korvína, ZŠ J.A.Komenského
Termín: 30.06.2012
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Komentár k plneniu -Ing.Gőghová: V priebehu roka 2012 bolo kúrenie ŠJ Školská
odpojené od kúrenia ZŠ, aby už v roku 2013 nezateplená budova ŠJ neskreslila tepelné
hospodárenie ZŠ Korvína. Bolo zabudované sekundárne meranie medzi hlavnými
budovami ZŠ Korvína a telocvičnou. Merač bol odmontovaný, nakoľko neprepustilo
dostatočné množstvo teplej vody do vykurovacieho systému telocvične. Z dôsledku
toho, že v ZŠ Korvína nie je doriešené sekundárene meranie telocvične úsporu tepla
treba určiť výpočtom. Taktiež v ZŠ Komenského nie je zabezpečené sekundárne
meranie spotreby tepla budovy ŠJ Rábska, preto úsporu tepla aj tu je potrebné určiť
výpočtom. Zodpovedný: Ladislav Halász, vedúci odd. správy majetku. Riaditelia ZŠ sú
zodpovedný naďalej za zostavenie materiálu ku kontrole. Úloha: stála až do vykonanie
kontroly zo strany poskytovateľa dotácie.
7. riaditeľom základných škôl v rámci spolupráce základných škôl doriešiť zamestnanie
psychológa, logopéda, špeciálneho pedagóga podľa potrieb žiakov z normatívnych
zdrojov základných škôl.
Zodpovední: riaditelia ZŠ
Termín: 01.09.2013, podanie 1. správy: november 2012
Komentár k plneniu - Ing.Takács: Podľa finančných možnosti školy zamestnajú
psychológa, logopéda z normatívnych zdrojov.
8. riaditeľom škôl a školských zariadení zapracovať miestne, regionálne, historické,
kultúrne a prírodné hodnoty do jednotlivých školských vzdelávacích programov.
Zodpovední: riaditelia ZŠ
Termín: do novembra 2012
Komentár k plneniu - Ing.Takács: Základné školy zapracovali miestne, regionálne,
historické, kultúrne a prírodné hodnoty do jednotlivých vyučovacích predmetov ako:
prírodoveda, vlastiveda, dejepis, občianska výchova. Zapracovanie do školských
vzdelávacích programov je možné na úkor dotácie jednotlivých predmetov. Materské
školy uvedenú úlohu zapracovali do školského vzdelávacieho programu.
9. riaditeľom ZŠ a riaditeľovi Mestského kultúrneho strediska v Kolárove zaviesť
automatický systém riadenia knižnice, vytvoriť a zefektívniť spoluprácu školskej
a mestskej knižnice
Zodpovední: riaditelia ZŠ a riaditeľ MsKS
Termín:podanie prvej správy: 30.06.2012
Komentár k plneniu –Mgr. János Mayer: Mestská knižnica má vo svojom fonde
25 976 kníh. Z toho pre mládež do 15 rokov máme 6259 kníh. V súčastnosti prebieha
v knižnici elektronizácia knižničného fondu. Doteraz automatizovane spracované
knižničné jednotky činia 3529 zväzkov. Požadované knihy, ktoré nemáme v našom
knižničnom fonde, zabezpečíme našim čitateľom formou MVS (medziknižničná
výpožičná služba). Knihy môžeme zabezpečiť z ktorejkoľvek knižnice Slovenska.
Všetky náklady výpočižky hradí čitateľ našej knižnice.
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10. riaditeľovi ZUŠ predložiť návrh obstarania z mimorozpočtových zdrojov potrebného
učebného materiálu podľa vyučovacieho jazyku a návrh nevyhnutného rozvoja fondu
hudobných nástrojov na schválenie MsZ.
Zodpovedný: riaditeľ ZUŠ
Termín: 30.06.2012
Komentár k plneniu – Ján Paszmár: Škola z vlastných príjmov kúpila elektrický
klavír, ktorý tvorí majetok školy a je aj zaradený do inventáru ako DHM. Ďalej z
vlastných príjmov sme zabezpečili nákup výtvarného materiálu pre výtvarný odbor, a
zabezpečila sa údržba, oprava a ladenie klavírov. Od nadácie TV JOJ naša škola dostala
do daru 100,- € na nákup výtvarného materiálu ( Nadácia vyhlásila súťažnú prehliadku
výtvarných prác, kde naša škola vyhrala spomínanú sumu). Škola dostala do daru od
MPC Bratislava 2 notebooky, ktoré tvoria majetok školy, v rámci projektu "Profesijný a
kariérový rast pedagogických zamestnancov"

11. MsÚ, riaditeľovi MŠ Lesná 10 a riaditeľovi CVČ v zmysle uznesenia Mestského
zastupiteľstva v Kolárove č. 141/2011 zo dňa 27.6.2011 pripraviť zmenu právneho
postavenia MŠ Lesná 10 a CVČ na rozpočtovú organizáciu odo dňa 1.1.2013.
Zodpovední: ved. odd. hospodárenia školstva,ŠZ a ŠJ, riaditeľ MŠ Lesná 10, riaditeľ
Termín podania prvej správy: október 2012
CVČ
Komentár k plneniu -Ing.Gőghová: MŠ Lesná 10 je od 01.01.2013 rozpočtovou
organizáciou. V zmysle uznesenia MsZ č. 460/2012 zo dňa 29.10.2012 MsZ pozastavilo
vstup CVČ do právnej subjektivity odo dňa 01.01.2013. Nový termín vytvorenia
rozpočtovej organizácie z CVČ je 01.09.2013.

12. mestskému úradu podať žiadosť do mája 2012 na Regionálny úrad verejného
zdravotníctva v Komárne vo veci schválenia dodatku prevádzkového poriadku
Materskej školy Lesná 10, Kolárovo, Materskej školy s vyučovacím jazykom
maďarským – Óvoda, Brnenské námestie 16, Kolárovo a Materskej školy s vyučovacím
jazykom slovenským a maďarským – Óvoda, Lesná 8, Kolárovo, v zmysle uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Kolárove číslo: 141/2011 A4 zo dňa 27.6.2011 vo veci
vytvorenia elokovaných tried uvedených materských škôl v budove Materskej školy
s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským – Óvoda, Lesná 8, Kolárovo.
Zodpovedná: ved. odd. hospodárenia školstva, ŠZ a ŠJ
Termín: 30.04.2012
Komentár k plneniu -Ing.Gőghová: úloha je splnená.
13. riaditeľovi Materskej školy Lesná 10, Kolárovo prijímať deti do dvoch elokovaných
tried v budove na ulici Lesná 8, okrem prijímania detí do troch tried Materskej školy
Lesná 10 Kolárovo.
Zodpovedná: riaditeľka MŠ Lesná 10
Termín: na školský rok 2012/13
Komentár k plneniu -Ing.Gőghová: úloha je splnená
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14. riaditeľovi Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské
námestie 16, Kolárovo prijímať detí do troch elokovaných tried v budove na ulici Lesná
8, okrem prijímania deti do štyroch tried Materskej školy s vyučovacím jazykom
maďarským – Óvoda, Brnenské námestie 16, Kolárovo,
Zodpovedná: riaditeľka MŠ Brnenské nám.
Termín: na školský rok 2012/13
Komentár k plneniu -Ing.Gőghová: úloha je splnená
15. riaditeľovi Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským – Óvoda,
Lesná 8, Kolárovo povinne ústne informovať rodičov o zmene štruktúry materských
škôl a o možnostiach zápisu detí do materských škôl ktorých zriaďovateľom je Mesto
Kolárovo.
Zodpovedná: riaditeľka MŠ Lesná 8
Termín: stály
Komentár k plneniu -Ing.Gőghová: úloha je splnená
16. spoločnému školskému úradu dohliadať na priebeh zápisu detí do materských škôl,
zúčastniť sa pri riešení možných problémov pri zápise detí do MŠ.
Zodpovedný: spoločný školský úrad
Termín: priebežne
Komentár k plneniu - Ing.Takács: úloha priebežne splnená
17. spoločnému školskému úradu zverejniť informácie o organizačných zmenách pri zápise
detí do MŠ (na webovej stránke mesta ako aj v káblovej televízii).
Termín: priebežne
Zodpovedný: spoločný školský úrad
Komentár k plneniu - Ing.Takács: úloha bola splnená
18. riaditeľom materských škôl vzájomne spolupracovať ako i byť nápomocní rodičom pri
zápise detí do MŠ za účelom bezproblémového zápisu detí do MŠ.
Zodpovední: riaditelia MŠ
Termín: stály
Komentár k plneniu - Ing.Takács: úloha trvá
19. mestskému úradu a riaditeľom MŠ zabezpečiť úpravu pracovných zmlúv personálu
materských škôl na základe vývoja prijatých detí. Právnym nástupcom zamestnávateľa
bude MŠ Brnenské nám. podľa počtu elokovaných tried.
Zodpovední: ved. odd. hospodárenia školstva, ŠZ a ŠJ, riaditelia MŠ Termín: k 1.9.2012
Komentár k plneniu -Ing.Gőghová: úloha je splnená
20. mestskému úradu a riaditeľom zabezpečiť rozdelenie merania energií a vody medzi
jednotlivými MŠ v priestoroch na ulici Lesná 8.
Zodpovední: ved. odd. hospodárenia školstva, ŠZ a ŠJ, riaditelia MŠ
Termín: do 31.08.2012
Komentár k plneniu -Ing.Gőghová: Boli namontované sekundárne merače. Mesto je
odberateľom energií, následne vyfakturuje refundáciu energií pre MŠ Lesná 10 a MŠ
Brnenské.
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21. za účelom zvýšenia kapacity školských jedální ukladá MsÚ vypracovať postupový plán
vytvorenia ŠJ pre základné školy a vytvorenia ŠJ pre materské školy vrátane vytvorenia
výdajných školských jedální
Zodpovedná: ved. odd. hospodárenia školstva , ŠZ a ŠJ
Termín: jún 2012
Komentár k plneniu -Ing.Gőghová: Úloha je v štádiu riešenia. Dňa 6.2.2013 primátor
mesta zvolal poradu za účasti ŠJ pri MŠ, ŠJ Rábska, riaditeľov MŠ, riaditeľa ZŠ
Komenského, riaditeľky cirkevnej ZŠ s VJM PM a vedenia mesta k riešeniu
problematiky ŠJ. Odznelé návrhy smerovali k lepšiemu využitiu kapacity bez zrušenia
ŠJ, aby strava sa nemusela prepravovať. Navrhnuté spôsoby zamestnanci odskúšajú
a zo skúsenosti podajú správu na nasledujúcej porade koncom marca. Reorganizácia ŠJ
sa plánuje realizovať do 30.11.2013. Vtedy nastúpi do dôchodku kuchárka z ŠJ
Školskej. Z dôvodu toho, aby v dôsledku organizačných zmien nikto nestratil
zamestnanie, aby zamestnancom, ktorým pracovné miesto bude zrušené a aby im bolo
možné navrhnúť iné pracovné miesto uvoľnené kvôli nástupu zamestnanca do
dôchodku MsÚ navrhuje MsZ prijať uznesenie: MsZ ukladá: riaditeľom škôl
a školských zariadení v zriaďovacej právomoci Mesta Kolárovo pred prijatím
zamestnanca nahlásiť voľné pracovné miesto primátorovi mesta za účelom
možného zamestnania zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorým pracovný
pomer bol skrátený resp. zrušený z dôvodu organizačných zmien. Termín:
priebežne, úloha stála.
22. MsÚ doriešiť energetické hospodárenie škôl a školských zariadení. Predbežný materiál
predložiť na MsZ spolu s vyhodnotením energetického auditu mesta.
Zodpovedný: vedúci odd. správy a údržby majetku mesta
Termín: do mája 2012
Komentár k plneniu -Ing.Gőghová: audit tepelného hospodárenia ešte nie je
dokončený.
23. MsÚ a riaditeľom škôl a školských zariadení spracovať plán investícií a opráv škôl
a školských zariadení s predbežným časovým harmonogramom ich realizácie, ročne
aktualizovať zoznam investičných akcií s predpokladaným rozpočtom.
Zodpovední: ved. odd. správy a údržby majetku mesta, riaditelia škôl a školských
zariadení
Termín: október 2012
Komentár k plneniu -Ing.Gőghová: Zoznam opráv a investičných akcií je každý rok
odovzdaný riaditeľmi ŠaŠZ. Vedenie mesta v roku 2013 navrhuje doriešenie strešnej
konštrukcie ŠJ Rábska, odstránenie poruchy vodovodného vedenia v MŠ Lesná 10,
opravy na budove ŠJ Rábska a ŠJ Školská. Z finančných prostriedkov určených na
správu budov boli navýšené normatívy pre ŠaŠZ (vrátane 5%-ných navýšení miezd
a odvodov v CVČ, ŠKD, MŠ), preto očakávanú dotácia zo štátneho rozpočtu na
navýšenie miezd treba preskupiť na opravu budov ŠJ.
24. MsÚ a riaditeľom škôl a školských zariadení vypracovať štúdie na dobudovanie
školských dvorov a školských športových areálov a spracovať z predložených
podkladov plán investícií a opráv s predbežným časovým harmonogramom ich
realizácie. Zodpovední: ved. odd. správy a údržby majetku mesta, riaditelia škôl
a školských zariadení
Termín október 2012
Komentár k plneniu -Ing.Gőghová: Úloha zatiaľ nie je splnená.
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25. riaditeľom škôl a školských zariadení zabezpečiť vykonanie pravidelných preventívnych
opráv a údržby majetku namiesto odstránenia havarijných situácií z vlastných zdrojov
škôl v spolupráci s vedúcimi oddelenia správy majetku mesta
Zodpovední: riaditelia škôl a školských zariadení, ved. odd. správy a údržby majetku
mesta
Termín na októbrové MsZ každého roka
Komentár k plneniu -Ing.Gőghová: úloha je splnená v rozsahu limitovaných
prostriedkov na opravu a údržbu majetku.
26. riaditeľom škôl a školských zariadení, MsÚ zapracovať potrebné výdavky na opravu
a údržbu majetku do rozpočtu škôl a školských zariadení v prvom rade z normatívnych
zdrojov.
Zodpovední: riaditelia škôl a školských zariadení, ved. odd. hodpodárenia školstva, ŠZ
a ŠJ
Termín: na termín schválenia rozpočtu MsZ
Komentár k plneniu -Ing.Gőghová: úloha je splnená v rozsahu limitovaných
prostriedkov na opravu a údržbu majetku.
27. MsÚ, riadiť finančnú politiku mesta tak, aby príspevky od rodičom na čiastočnú
úhradu nákladov v materskej škole, v základnej umeleckej škole, v školskom klube
detí pri základných školách, v centre voľného času, v zariadení školského stravovania,
príspevok zamestnávateľa na stravu, príspevok stravníka na režijné výdavky stravy,
dary, granty, vlastné príjmy, refundácie režijných výdavkov za používanie budov
a zariadení, príjmy z prenájmu budov a zariadení škôl boli pridelené školám a školským
zariadeniam v rámci nenormatívnych dotácii za účelom nákupu hmotného a nehmotného
majetku v prospech navýšenia poskytnutých služieb podľa uváženia personálu resp.
príslušnej rady školy po schválení MsZ. Horeuvedený spôsob poskytnutia
nenormatívnych dotácií zaviesť postupne, na základe predchádzajúcich rokovaní
s komisiou školstva, výchovy a vzdelávania do roku 2016.
Zodpovedný: ved. finančného odd.
Termín: stále pri schválení rozpočtu MsZ
Komentár k plneniu: Ing.Gőghová, Ing.Takács: Táto úloha v roku 2013 nemôže byť
splnená. Princíp zostavenia normatívov na výpočet rozpočtu ŠaŠZ, vyžaduje doplnenie
rozpočtu z vlastných príjmov, tzn. použitie príspevkov rodičov na prevádzku ŠaŠZ.
MsZ schválilo VZN č.2/2013 zo dňa 28.1.2013 s účinnosťou od 1.3.2013.
28. zmeniť VZN č. 3/2008 o poskytnutí dotácie na dopravu detí materských škôl a ich
sprievodcu a žiakov základných škôl dochádzajúcich z mestských časti z rozpočtu
Mesta Kolárovo, takým spôsobom, aby boli podporované všetky deti a žiaci z
mestských častí Kolárovo, bez ohľadu na druh školy, ktorú navštevujú.
Zodpovedný: ved. odd.
Komentár k plneniu - Ing.Takács: MsZ schválilo VZN č.3/2013 zo dňa 28.1.2013
o rušení poskytnutia dotácie na dopravu detí materských škôl a ich sprievodcu a žiakov
základných škôl dochádzajúcich z mestských časti z rozpočtu Mesta Kolárovo
s účinnosťou 1.3.2013
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29. riaditeľom škôl a školských zariadení byť si vedomí toho, že zákon č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov ukladá subjektom verejnej správy množstvo povinností
predovšetkým pri hospodárení a nakladaní s finančnými prostriedkami. Jednou z
najdôležitejších zodpovedností je zodpovednosť subjektu verejnej správy pri používaní
a poskytovaní verejných prostriedkov a za dodržanie finančnej disciplíny.
Za dodržiavanie v zákone uvedených povinností zodpovedá štatutárny zástupca
právneho subjektu. Za dodržiavanie rozpočtových pravidiel zodpovedá aj riaditeľ školy
a školského zariadenia bez právnej subjektivity, nakoľko svojou činnosťou ovplyvňuje
dodržiavanie rozpočtových pravidiel verejnej správy.
Za porušenie rozpočtových pravidiel verejnej správy zriaďovateľ odvolá riaditeľa školy
a školského zariadenia v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov.
30. riaditeľom ZŠ v spolupráci s MsÚ vykonať inventúru všetkých miestností v budovách
Zodpovední: riaditelia ZŠ
ZŠ (veľkosť a využitie)
vedúci odd. správy a údržby majetku mesta
Komentár k plneniu - Ing.Takács: úloha je vo fáze riešenia

V Kolárove 14.02.2013

Ing.Margita Gőghová

Ing.Imrich Takács
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