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Komisia pre  školstvo a kultúru 

-  zápisnica zo zasadnutia konaného dňa 10.05.2017 

 

 

 

 

 Dátum a miesto rokovania : 

 10.05.2017, MsÚ Žiar nad Hronom  

                       Prítomní :  

           podľa priloženej prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice  

                       Prizvaní, hostia: 

 podľa priloženej prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice  

 

  

PROGRAM: 

  

1. Otvorenie  

2. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do samosprávnych orgánov škôl 

a školských zariadení v meste Žiar nad Hronom  

3. Správa o činnosti MsKC za rok 2016 

4. Rôzne, diskusia 

5. Záver 

 

 

 

R O K O V A N I E : 

 

ad 1. Otvorenie 

Zasadnutie otvorila predsedníčka Mgr. Monika Balážová, ktorá privítala členov komisie.  Zúčastnených 

oboznámila s programom zasadnutia. Skonštatovala, že na komisii sa zúčastnilo   5  z celkového 

počtu 11 členov a nie je uznášania schopná. 

 

ad 2.  Predkladateľom návrhu bodu programu bola  Mgr. Adriana Giláňová. Prítomných oboznámila 

s predkladaným materiálom - Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do samosprávnych orgánov škôl 

a školských zariadení v meste Žiar nad Hronom. 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

Berie na vedomie : 

informáciu o zániku členstva zástupcu zriaďovateľa delegovaného poslanca Mestského zastupiteľstva 

mesta Žiar nad Hronom do samosprávnych orgánov škôl a školských zariadení: 

 

          

Rada školy pri Materskej škole, Ul. Dr. Janského č. 8, ZH              Ing. Michal Žurav 

          

 

Deleguje: 

zástupcu zriaďovateľa do samosprávnych orgánov  škôl a školských zariadení  – 

poslanca  Mestského zastupiteľstva mesta Žiar nad Hronom  

 

Rada školy pri Materskej škole, Ul. Dr. Janského č. 8, ZH              Peter Sládeček 

 

 

Mesto Žiar nad Hronom je v zmysle § 25 ods.5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení povinné delegovať 
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svojich zástupcov do samosprávnych orgánov škôl a školských zariadení vo svojej územnej 

pôsobnosti. Vzhľadom k tomu, že  delegovanému  zástupcovi zriaďovateľa – poslancovi Mestského 

zastupiteľstva mesta Žiar nad Hronom členstvo v Rade školy  pri Materskej škole Ul. Dr. Janského č. 8 

zaniklo smrťou, predkladáme návrh na delegovanie nového zástupcu zriaďovateľa  do 

samosprávneho orgánu materskej  školy. Materiál bol vopred odkonzultovaný s poslancami 

mestského zastupiteľstva a prerokovaný na Komisii školstva a kultúry. 

 

Podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov rieši § 25 členstvo v orgánoch školskej samosprávy a to:  

(1) Rada školy sa skladá z 5 až 11 členov. Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ.  

(2) Ak má škola alebo školské zariadenie nižší počet zamestnancov ako 25, počet členov rady školy 

môže byt nižší ako 11.  

(3) Rada školy s 5 členmi sa môže ustanoviť len v školách a školských zariadeniach, v ktorých celkový 

počet zamestnancov nie je vyšší ako 10.  

(4) Zloženie a počet členov rady školy podľa odsekov 2 a 3 určí zriaďovateľ s prihliadnutím na celkový 

počet zamestnancov školy alebo školského zariadenia, pričom dodržiava zásadu, že počet členov 

rady školy, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia, musí byť väčšinový.  

(5) Členmi rady školy alebo školského zariadenia, ktorej zriaďovateľom je obec, sú dvaja zvolení 

zástupcovia pedagogických zamestnancov a jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy, 

štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia, a 

štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy a jeho 

zástupca. 

(6) Členstvo v orgánoch školskej samosprávy zaniká  

a) uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy,  

b) vzdaním sa členstva,  

c) ak vzniknú dôvody na zánik členstva podľa odseku 11,  

d) ak zástupca pedagogických zamestnancov alebo nepedagogických zamestnancov školy alebo 

školského zariadenia prestane byť zamestnancom školy alebo školského zariadenia,  

e) ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy alebo školského zariadenia,  

f) ak zvolený zástupca žiakov strednej školy prestane byť žiakom školy,  

g) odvolaním zvoleného člena podľa odsekov 5 a 6,  

h) odvolaním delegovaného zástupcu zriaďovateľa,  

i) obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,  

j) smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.  

 

ad 3. Správa o činnosti MsKC za rok 2016 

 

Predkladateľom návrhu bodu programu bola  PhDr. Michaela Pribilincová, PhD. Prítomných 

oboznámila s predkladaným materiálom  

• Zmeny a novinky v MsKC v roku 2016 

• Mestská knižnica Michala Chrásteka 

• Výstavná činnosť, Archeologická expozícia, Galéria Júliusa Považana  

• Kino HRON  

• ZPOZ  

• Detský kútik Hopa - Hopa 

• Podujatia MsKC  

Čerpanie rozpočtu  za rok 2016 

 

• Dôvodová správa k čerpaniu rozpočtu 

• Čerpanie rozpočtu  za rok 2016 

• Bilancia aktív a pasív 

• Merateľné ukazovatele 2016 

• Projekty 2016 
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ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2016   
Na základe  splnenia všetkých podmienok hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti výsledok 
hospodárenia za účtovné obdobie je záporný  – 2 560,87 € v podmienkach plnenia nákladov 
v objeme  620 928,09 € a dosiahnutím výnosov v objeme 618 367,22 €. Záporný výsledok 
hospodárenia  bude  vysporiadaný z rezervného fondu. 
 

ad 4. Rôzne, diskusia 

Prítomný sa dohodli, na doplnení textu v časti: ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2016  nasledovne: 
Na základe  splnenia všetkých podmienok hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti výsledok 
hospodárenia za účtovné obdobie je záporný  – 2 560,87 € v podmienkach plnenia nákladov 
v objeme  620 928,09 € a dosiahnutím výnosov v objeme 618 367,22 €. Záporný výsledok 
hospodárenia  bude  vysporiadaný z rezervného fondu MsKC. 
Predsedníčka komisie Mgr. Monika Balážová konštatovala naplnenie bodov dnešného rokovania 
a s poďakovaním všetkým za účasť zasadnutie ukončila. 
ad 5. Záver 

 

 

Uznesenie č. 1/2017 

Komisia školstva a kultúry – odporúča 

A – zobrať na vedomie:   

 

informáciu o zániku členstva zástupcu zriaďovateľa delegovaného poslanca Mestského zastupiteľstva 

mesta Žiar nad Hronom do samosprávnych orgánov škôl a školských zariadení: 

          

Rada školy pri Materskej škole, Ul. Dr. Janského č. 8, ZH              Ing. Michal Žurav 

 

B - Delegovať: 

 

zástupcu zriaďovateľa do samosprávnych orgánov  škôl a školských zariadení  – 

poslanca  Mestského zastupiteľstva mesta Žiar nad Hronom  

 

Rada školy pri Materskej škole, Ul. Dr. Janského č. 8, ZH              Peter Sládeček 

 

C - zobrať na vedomie: 

 
- správu o činnosti Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom za rok 2016. 
 
D - schváliť:  
 
- vysporiadanie straty MsKC za rok 2016  vo výške 2.560,87 € z rezervného fondu.  
 

Hlasovanie: 

počet členov komisie 11 

prítomní 5 

ospravedlnení 2 

za    5  hlasov  

proti 0 hlasov 

zdržal sa hlasovania 0  hlas 

 

 

Zapísala : Mgr.  Adriana Giláňová                                          ...................................................... 

                    Mgr. Monika Balážová 

                                                                                                                 predsedníčka 

Dňa : 10.05.2017 


