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Materiál na rokovanie      Materiál č.:     /2019/5 

5. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

5.. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban 

 

 

 Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine Strediska služieb škole 

Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda. 

 Javaslat az Iskolai Szolgáltatóközpont, Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely,  

Alapítólevele 1. sz. függelékének a jóváhagyására.  

 

Predkladá :     JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Kontrolovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:      Mgr. Priska Czúfalová, vedúca referátu právneho MsÚ 

Felelős: 

 

Návrh na uznesenie:      Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda  

Határozati javaslat:        

 
                       

A/ s c h v a ľ u j e  

 

Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Strediska služieb škole 

Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda v predloženom 

rozsahu. 

 

B/ ž i a d a  primátora mesta  

 

vykonať potrebné právne úkony na zabezpečenie činnosti Strediska 

služieb škole v súlade s jeho zriaďovacou listinou. 

 

 

 

 

 

 

Apríl 2019 

2019. április 
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Dôvodová správa 

 

Okresný úrad Trnava, oddelenie odborných a metodických činností odboru školstva vykonal 

v čase od 29.11.2018 do 21.02.2019 kontrolu v zmysle ust. § 11 ods. 2 písm. a) zákona NR 

SR č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov a ust. § 11 ods. 4 

zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zameranú na kvalitu stravovania a vedenie dokumentácie pre 

oblasť školského stravovania podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v školskom 

stravovaní (§ 140 ods.4 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., zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v z.n.p.) 

 

   Kontrola bola vykonaná v Školskej jedálni ako súčasti Materskej školy Októbrová ulica 

939/47, Dunajská Streda a v Školskej jedálni ako súčasti Materskej školy, Rybný trh č.14, 

Dunajská Streda . 

 

Kontrola okrem iného vytýkala, že Stredisko služieb škole nad rámec zákona zabezpečuje 

komplexnú personálnu agendu zamestnancov materských škôl a školských jedální MŠ (je ich  

zamestnávateľom). Stredisko služieb škole podľa § 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.  

 

 

 

Predkladaný návrh prerokovala 

 

 Komisia MsZ pre školstvo a mládež a odporúča ho schváliť. 

 Mestská rada Dunajská Streda a odporúča ho schváliť. 

 

 

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP 


