
 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.: ........2019/4 

4. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete   

4.  ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban 

 

 

 

Návrh na vyjadrenie súhlasného stanoviska k zámeru Reformovanej kresťanskej cirkvi 

na Slovensku - Cirkevný zbor Dunajská Streda, Námestie J. Kálvina 2/A zriadiť cirkevnú 

materskú školu na území mesta Dunajská Streda 

Javaslat beleegyező nyilatkozat kiadására a Dunaszerdahelyi Református Egyházközség, 

Kálvin J. tér 2/A, Dunaszerdahely Város területén megnyitandó egyházi óvodájának 

alapítási szándékával kapcsolatban 

 

 

 

Predkladá:   JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Kontrolovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:  Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry 

Felelős: 

 

 

Návrh na uznesenie:  Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda  

Határozati javaslat:             Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 

 

A/ súhlasí  

    egyetért  

 

so zámerom Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku - 

Cirkevný zbor Dunajská Streda, Námestie J. Kalvína 2/A zriadiť 

cirkevnú materskú školu na území mesta Dunajská Streda. 

a Dunaszerdahelyi Református Egyházközség, Kálvin J. tér 2/A, 

Dunaszerdahely Város területén megnyitandó egyházi 

óvodájának alapítási szándékával. 



B/ žiada  

    kéri   

 

primátora mesta vykonať potrebné úkony na zabezpečenie 

realizácie úloh vyplývajúcich z tohto uznesenia.  

 

a város polgármesterét a határozat teljesítéséhez szükséges 

intézkedések foganatosítására. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marec 2019 

2019. március 

 

 



Dôvodová správa 

Dňa 05.12.2018 bola na Mestskom úrade v Dunajskej Strede zaevidovaná žiadosť 

Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku - Cirkevný zbor Dunajská Streda, Námestie J. 

Kálvina 2/A ako budúceho zriaďovateľa o vydanie súhlasného stanoviska k zámeru zriadenia 

cirkevnej materskej školy na území mesta Dunajská Streda (viď prílohu).  

Zaradením školy/školského zariadenia do siete škôl a školských zariadení vzniká obci 

povinnosť podľa a zákona NR SR č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z 

príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov financovať činnosť 

školského zariadenia.  

 

Podkladom pre určenie výnosu dane je zber údajov, ktorý sa realizuje štatistickým zisťovaním 

„Výkazom Škol (MŠ SR) 40-01“. V tomto výkaze sa uvádza počet detí, žiakov škôl a školských 

zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Dunajská Streda a sú zaradené v sieti škôl a 

školských zariadení podľa stavu k 15.9. Na základe takto získaných údajov je určená výška 

podielových daní na nasledujúci kalendárny rok. 

Mestu Dunajská Streda v prípade zaradenia cirkevnej materskej školy do siete škôl a školských  

zariadení vznikne povinnosť poskytnúť, na základe žiadosti zriaďovateľa, finančné prostriedky 

každý rok podľa počtu detí uvedených vo výkaze 40-01.  

Mestu budú, podľa zákona NR SR č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z 

príjmov územnej samospráve v z.n.p., poskytnuté finančné prostriedky na deti cirkevnej 

materskej školy formou podielových daní po zaradení školy do siete nasledujúci kalendárny 

rok po zaradení do siete, preto v prípade zaradenia cirkevnej materskej školy do siete sa bude 

musieť vykonať zmena rozpočtu mesta Dunajská Streda.  

Po posúdení predloženej žiadosti vo veci súhlasného stanoviska mesta Dunajská Streda 

k zámeru zaradenia cirkevnej materskej školy na území mesta Dunajská Streda do siete škôl 

a školských zariadení, komisia MsZ pre školstvo a kultúru odporúča vydať súhlasné stanovisko. 

 

Materiál vypracovala: Mgr. Timea Molnár, OŠSVŠaK 

Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP  

 

 


