Materiál na rokovanie
20. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
v VII. volebnom období
Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete
20. ülésének beterjesztett anyaga
a VII. választási időszakban

Materiál č.:

/2017/20

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2017 zo dňa 27.
júna 2017 o zriadení Strediska služieb škole, Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská
Streda.
Dunaszerdahely Város 2017/………….. sz. (2017. június 27.) általános érvényű rendelete
az Iskolai Szolgáltatóközpont, Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely, létrehozásáról.
Predkladá :
Beterjeszti:

JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta

Kontrolovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ
Ellenőrizte:
Zodpovedá:
Felelős:

Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, soc.vecí, športu a kultúry MsÚ

Návrh na uznesenie:
Határozati javaslat:

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu
Dunaszerdahelyi Képviselő-testület a javaslat megvitatása után

A/ sa uznieslo
határozott
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č.
..../2017 zo dňa 27. júna 2017 o zriadení Strediska služieb škole,
Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda v predloženom
rozsahu.
Dunaszerdahely Város 2017/………….. (2017. június 27.)
általános érvényű rendeletéről az Iskolai Szolgáltatóközpont,
Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely, létrehozásáról az
előterjesztett anyag terjedelmében.
B/ schvaľuje
elfogadja
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1. Zriaďovaciu listinu Strediska služieb škole Alžbetínske nám.
1203, 929 01 Dunajská Streda v predloženom rozsahu.
Iskolai Szolgáltatóközpont, Erzsébet tér 1203, 929 01
Dunaszerdahely, alapító levelét az előterjesztett anyag
terjedelmében.
2. odovzdanie nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta
Dunajská Streda, ktoré je v užívaní
materských škôl
a školských
jedální
ako
súčastí
materských
škôl,
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda do správy
Strediska služieb škole, Alžbetínske nám. 1203, 929 01
Dunajská Streda s účtovnou hodnotou k 1.9.2017.
a város által fenntartott óvodák és az óvodák mellett működő
iskolai étkezdék által használt, Dunaszerdahely Város
tulajdonában lévő, 2017.9.1-hez megállapított értékű ingó és
ingatlan vagyonának átadását az Iskolai Szolgáltatóközpont,
Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely tulajdonába.
3. prechod práv a povinností vyplývajúce z pracovnoprávnych
vzťahov všetkých zamestnancov materských škôl a školských
jedální ako súčastí materských škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Dunajská Streda, prechod práv a povinností
týkajúce sa materských škôl a školských jedální ako súčastí
materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská
Streda vyplývajúce z obchodnoprávnych vzťahov, prechod
záväzkov a pohľadávok týkajúce sa materských škôl a školských
jedální ako súčastí materských škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Dunajská Streda, z mesta Dunajská Streda na
Stredisko služieb škole, Alžbetínske nám. 1203, 929 01
Dunajská Streda dňom 1.9.2017.
Dunaszerdahely Város által fenntartott óvodák és az óvodák
mellett működő iskolai étkezdék alkalmazottait érintő
munkajogi jogviszonyokból és Dunaszerdahely Város által
fenntartott óvodák és az óvodák mellett működő iskolai
étkezdéket érintő kereskedelmi jogi jogviszonyokból fakadó
jogok és kötelezettségek, valamint Dunaszerdahely Város által
fenntartott óvodák és az óvodák mellett működő iskolai
étkezdéket érintő tartozások és követelések az Iskolai
Szolgáltatóközpont , Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely
részére történő 2017.9.1-jei átadását.
C/ vymenúva
kinevezi
Ing. Dezidera Szabó za riaditeľa Strediska služieb škole dňom
1.9.2017
Ing. Szabó Dezidert az Iskolai Szolgáltatóközpont igazgatójává,
hatályba lépés időpontja 2017.9.1.
D/ splnomocňuje primátora mesta
meghatalmazza a város polgármesterét
v súvislosti so zabezpečením úloh vyplývajúcich z tohto návrhu
uznesenia vykonať zmeny v rozpočte mesta na rok 2017
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v prípade potreby aj nad rozsah kompetencie primátora mesta
uvedenej v Rozpočtových pravidlách mesta Dunajská Streda zo
dňa 29.6.2016.
jelen
határozati
javaslatban
meghatározott
feladatok
biztosításával kapcsolatos a polgármester hatáskörébe tartozó
költségvetési módosításokat végrehajtani a város 2017-évre
vonatkozó költségvetését illetően Dunaszerdahely Város
2016.6.29-én kelt Költségvetési szabályaival összhangban
E/ žiada
kérelmezi
primátora mesta, aby vydal zriaďovaciu listinu Strediska služieb
škole, Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda
a zabezpečil realizáciu úloh vyplývajúcich z tohto návrhu
uznesenia.
a város polgármesterétől az Iskolai Szolgáltatóközpont, Erzsébet
tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely alapító levelének kiadását és a
jelen
határozati
javaslatban
meghatározott
feladatok
végrehajtásának biztosítását.

Jún 2017
2017. június
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Dôvodová správa
Mestské zastupiteľstvo svojim uznesením č. 398/2017/17 zo dňa 14.2.2017 schválilo zámer
zriadenia účelového školského zariadenia Stredisko služieb škole so sídlom Alžbetínske nám.
1203, 929 01 Dunajská Streda ako rozpočtovej organizácie so samostatnou právnou
subjektivitou.
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., zákon NR SR č.
564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
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.
Stredisko služieb škole v zmysle § 137 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.je účelovým
školským zariadením a podľa § 143 školského zákona:
- poskytuje odbornú, technickú, metodickú a materiálnu pomoc školám a školským
zariadeniam pri zabezpečovaní ich prevádzky,
- poskytuje investorské a dodávateľské služby školám a školským zariadeniam vo svojej
pôsobnosti, ktoré o to požiadajú.
V účelovom školskom zariadení sa nezriaďuje rada školského zariadenia (§ 24 zák. č.
596/2003 Z.z.). Riaditeľa účelového školského zariadenia vymenuje v zmysle podľa § 3 ods.4
zák. č. 596/2003 Z.z. zriaďovateľ podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo
verejnom záujme v z.n.p.: § 5 ods.1: Miesto vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu
štatutárneho orgánu u zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods. 2, a miesto ďalšieho vedúceho
zamestnanca, u ktorého to určí pracovný poriadok, sa obsadzuje na základe výsledku
výberového konania; to neplatí ak osobitný predpis12) ustanovuje aj iný spôsob výberu
vedúceho zamestnanca alebo ustanovuje voľbu alebo vymenovanie vedúceho zamestnanca
kolektívnym orgánom.
* Napríklad § 11 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších
predpisov: Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu
vyhradené „ l) 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“,

Za riaditeľa Strediska služieb škole primátor mesta navrhuje vymenovať Ing. Dezidera Szabó,
bytom Dunajská Streda. Menovaný vyštudoval Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre v
rokoch 1984-1992.
Prehľad zamestnaní: Poľnohospodárske družstvo Horná Potôň, zootechnik 1989 – 1992,
Štátny majetok Dunajský Klátov, vedúci výrobného úseku 1992 – 1993, 1993 – 2004,
Mestská polícia Dunajská Streda, zástupca náčelníka, náčelník 1993 – 2004, Generali
Slovensko poisťovňa, a.s. Bratislava, okresný riaditeľ, krajský riaditeľ, 2007 – 2008,
Wünstenrot poisťovňa, a.s., Bratislava, krajský riaditeľ, 2008, Wünstenrot stavebná
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sporiteľňa, a.s., Bratislava, krajský riaditeľ, 2009, Mesto Dunajská Streda, vedúci odboru
technického a investičného 2009 - 2016.
Stredisko služieb škole, Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda bude vykonávať
aj hospodársku správu materských škôl a školských jedální ako súčasti materských škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda, zaradené do siete škôl a školských
zariadení Slovenskej republiky a bude zamestnávateľom pedagogických a nepedagogických
zamestnancov MŠ a ŠJ. Zriaďovateľom materských škôl a školských jedální materských škôl
je naďalej mesto Dunajská Streda. Riaditeľov materských škôl vymenúva zriaďovateľ na
návrh rady školy na základe výsledkov výberového konania (§ 3 zák. č. 596/2003 Z.z.)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rozhodnutím č.20177061/24544:3-10H0 zo dňa 12.6.2017 rozhodlo o zaradení Strediska služieb škole,
Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda do Siete škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky .

Predkladaný návrh prerokovala
komisia MsZ pre školstvo a mládež a odporúča ho schváliť
Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP
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Indokolási jelentés:
Dunaszerdahelyi Képviselő-testület 389/2017/17 sz., 2017.2.14-én kelt határozatával
elfogadta az Iskolai Szolgáltatóközpont, Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely, mint
önálló jogalanyisággal rendelkező költségvetési szervezetként működő közoktatási intézmény
létrehozására irányuló szándékot.
Jogi háttér: az oktatásügyi államigazgatásról és iskolai önkormányzatokról szóló 2003. évi
596. törvény, a 2008. évi 245. a köznevelésről és közoktatásról, valamint egyes törvények
módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény, a 2004. évi 523. a közigazgatás költségvetési
szabályairól, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény, a
2004. évi 564. a területi önkormányzatok jövedéki adóból származó bevétel költségvetési
meghatározásáról, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény.
Az oktatásügyi államigazgatásról és iskolai önkormányzatokról szóló 2003. évi 596. törvény
6.§ (2) bekezdése g) pontja és későbbi módosításai alapján a község az önkormányzati
hatáskörei gyakorlása során a hálózati rendszernek megfelelően általános érvényű rendelettel
alapít, illetve szüntet meg iskolai szolgáltatási központokat.
A 2008. évi 245. a köznevelésről és közoktatásról, valamint egyes törvények módosításáról és
kiegészítéséről szóló törvény 137.§ értelmében az Iskolai Szolgáltatóközpont sajátos
rendeltetésű oktatási intézmény és a közoktatási törvény 143.§ alapján:
- szakmai, műszaki, módszertani és anyagi segítséget nyújt az iskoláknak és az oktatási
létesítményeknek üzemeltetésükhöz,
- beruházói és kivitelezői szolgáltatásokat nyújt azoknak a hatáskörébe tartózó iskoláknak és
oktatási létesítményeknek, amelyek ezt kérvényezik.
Az oktatásügyi államigazgatásról és iskolai önkormányzatokról szóló 2003. évi 596. törvény
24.§ értelmében a sajátos rendeltetésű oktatási intézményben iskolatanács nem kerül
létrehozásra. Az oktatásügyi államigazgatásról és iskolai önkormányzatokról szóló 2003. évi
596. törvény 3.§ és 4.§ értelmében a sajátos rendeltetésű oktatási intézmény létrehozója
nevezi ki az intézmény igazgatóját a 2003. évi 552. közalkalmazottakról törvény 5.§ alapján:
5.§ (1) bekezdés: Az 1.§ (2) bekezdésében meghatározott munkáltató képviseleti szervében
vezető pozíciót betöltő munkavállaló, és ha a munkarend úgy határozza meg egyéb vezető
pozíciót betöltő munkavállaló esetében a pozíció betöltése pályázati felhívás alapján történik.
Jelen rendelkezés nem vonatkozik a külön jogszabály által meghatározott esetekre, amikor is
a vezető pozíció betöltésének módját az másként határozza meg, vagy a kollektív szerv
választja vagy nevezi ki a vezető pozíciót betöltő munkavállalót.
Például: a községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. törvény 6.§ (1) bekezdése és a 11.§ (4) bekezdése
alapján: A helyi képviselő-testület dönt a község életét érintő alapvető kérdésekről, a következők tartoznak
kizárólagos döntési jogkörébe: „l) a község költségvetési és dotációs szervezeteinek létrehozása, megszüntetése
és ellenőrzése és a polgármester javaslatára ezek vezetőinek (igazgatóinak) kinevezése és leváltása, gazdasági
társaságok és egyéb jogi személyek alapítása és felszámolása, illetve a községek képviselőinek e gazdasági
társaságok és egyéb jogi személyek képviseleti és ellenőrző szerveibe való jóváhagyása, valamint a község jogi
személyeken belüli anyagi részvállalásának jóváhagyása.“

Az Iskolai Szolgáltatóközpont igazgatói pozíciójának betöltésére a polgármester Ing. Szabó
Dezidert javasolja. Nevezett tanulmányait a Nyitrai Mezőgazdasási Főiskolán 1989-1992 közt
végezte. Korábbi munkahelyek: Mezőgazdasági Szövetkezet, zootechnikus 1989-1992,
Dunatőkési Állami Gazdaság, ágazati vezető 1992-1993, 1993-2004, Dunaszerdahelyi Városi
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Rendőrség, rendőrkapitány-helyettes, rendőrkapitány 1993-2004, Generali Slovensko
Biztosító, Pozsony, járási igazgató, kerületi igazgató 2007-2008, Wüstenrot Biztosító, kerületi
igazgató 2008, Wüstenrot Lakáskezelési Alap, Pozsony, kerületi igazgató 2009,
Dunaszerdahely Város, Műszaki és beruházási főosztály vezetője 2009-2016.
Az Iskolai Szolgáltatóközpont, Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely, a jövőbe ellátja
Dunaszerdahely Város által fenntartott, a Szlovák Köztársaság közoktatási
intézményhálózatába besorolt óvodák és az óvodák mellett működő iskolai étkezdék
gazdasági igazgatását és az óvodák és az óvodák mellett működő iskolai étkezdék
pedagógusai és nem pedagógus alkalmazottai munkáltatói jogkörét. Az óvodák és az óvodák
mellett működő iskolai étkezdék fenntartója továbbra is Dunaszerdahely Város. Az óvodák
igazgatóit a fenntartó pályázati eredmény alapján az iskolatanács javaslatára nevezi ki. (2003.
évi 596. törvény 3.§)
Az Iskolai Szolgáltatóközpont, Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely, a Szlovák
Köztársaság Iskola-, Tudomány-, Kutatás- és Sportügyi Minisztériuma 2017-7061/24544:310H0 sz. 2017.06.12-én kelt határozata alapján a közoktatási intézményhálózatba besorolásra
került.
Az előterjesztett anyagot megvitatta:
 Dunaszerdahelyi Képviselő-testület Oktatási és Ifjúsági Bizottsága és javasolja
elfogadásra

Az anyagot kidolgozta: Mgr. Czúfalová Priska, Polgármesteri kabinet, Jogi alosztály
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