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Materiál na rokovanie      Materiál č.:     /2019/6 

6. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

6. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban 

 

 

 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo dňa 25. 

júna 2019 o zrušení Strediska služieb škole, Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská 

Streda. 

 Dunaszerdahely Város 2019/………….. (2019. június 25.) általános érvényű rendelete az 

Iskolai Szolgáltatóközpont, Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely,  

megszűntetéséről. 

 

Predkladá :     JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Kontrolovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:     Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP MsÚ   

Felelős: 

 

Návrh na uznesenie:        Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat: 

                       

   

        sa uznieslo 
 na Všeobecne  záväznom  nariadení mesta Dunajská Streda č. 

..../2019 zo dňa 25. júna 2019 o zrušení Strediska služieb škole, 

Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda v predloženom 

rozsahu. 

 

  

 

 

 

 

 

          Jún 2019 

             2019. június 
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Dôvodová správa 

 

 

Legislatívny rámec: zákon NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve 

v z.n.p., zákon NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v z.n.p., zákon NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., 523/2003 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Podľa § 6 ods. 2  písm. g) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

obec pri výkone samosprávy zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením podľa siete 

strediská služieb škole. 

 

Podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  

obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä  zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a 

príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich 

(riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať 

zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú 

účasť obce v právnickej osobe.  

 

Podľa § 21 ods.13, druhá veta zákona NR SR č. 523/2003 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Ak rozpočtová organizácia alebo 

príspevková organizácia zaniká zrušením bez právneho nástupcu, práva a povinnosti 

prechádzajú dňom bezprostredne nasledujúcom po dni zrušenia na zriaďovateľa, ak osobitný 

zákon neustanoví inak.“ 

 

 

 

 

Predkladaný návrh prerokovala 

 

 komisia MsZ pre školstvo a kultúru a odporúča ho schváliť. 

 Komisia MsZ pre financie a odporúča  ho schváliť. 

 

 

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP 

 

 


