Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia
Komisie mládeže, školstva, kultúry a športu (KMŠKaŠ) MsZ
konaného dňa 19. marca 2019
(v čase od 14:30 hod. do 15:30 hod.)

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhom všeobecne záväzných
nariadení Mesta Topoľčany (návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta
Topoľčany č. 4/2019 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských
zariadeniach zriadených Mestom Topoľčany ; návrh Všeobecne záväzného
nariadenia Mesta Topoľčany č. 5/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách zriadených Mestom
Topoľčany ; návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Topoľčany č. 6/2019
o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Topoľčany).
2. Rôzne.
Mimoriadne zasadnutie Komisie mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ (ďalej len
komisia, resp. KMŠKaŠ) otvorila a viedla predsedníčka komisie Ing. Ida Valachová.
V úvode privítala primátorku mesta Topoľčany, viceprimátora mesta Topoľčany, členov
komisie i prizvaných hostí.
1. Vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhom všeobecne záväzných nariadení
Mesta Topoľčany
Predsedníčka komisie Ing. Ida Valachová úvodom zdôraznila, že mimoriadne zasadnutie
komisie bolo zvolané z dôvodu vyhodnotenia pripomienkového konania k návrhom
všeobecne záväzných nariadení Mesta Topoľčany č. 4/2019, č. 5/2019 a č. 6/2019. Následne
požiadala prednostku MsÚ v Topoľčanoch Mgr. Zuzanu Baranovú o vstupný komentár
k prerokovávanému bodu programu.
Prednostka MsÚ v Topoľčanoch Mgr. Zuzana Baranová uviedla:
- Mesto Topoľčany v súčasnosti pripravuje a zároveň predkladá MsZ v Topoľčanoch
na schválenie tri „školské“ všeobecne záväzné nariadenia:
- návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Topoľčany č. 4/2019 o určení výšky
finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom
Topoľčany,
- návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Topoľčany č. 5/2019 o určení miesta
a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách
zriadených Mestom Topoľčany,
- návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Topoľčany č. 6/2019 o určení
školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Topoľčany ;
- predmetné všeobecne záväzné nariadenia boli - v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov - predložené na pripomienkovanie
fyzickým osobám i právnickým osobám ;
- v rámci vyhodnotenia pripomienkového konania možno konštatovať, že v určenej lehote
- dňa 14. marca 2019 - bola mestu doručená pripomienka občana p. Petra Vanča k návrhu
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Topoľčany č. 6/2019 o určení školských
obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany a následne

- dňa 17. marca 2019 - bola mestu doručená pripomienka toho istého občana aj k návrhu
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Topoľčany č. 5/2019 o určení miesta a času
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách zriadených
Mestom Topoľčany a k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Topoľčany
č. 6/2019 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Topoľčany ;
- p. Vančo vo svojich dvoch pripomienkach uviedol, že podľa zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa všeobecne záväzné nariadenie musí
vyhlásiť, pričom vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci
najmenej na 15 dní a účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je
ustanovený neskorší začiatok účinnosti ; ak je to odôvodnené naliehavým verejným
záujmom, možno v nariadení výnimočne ustanoviť skorší začiatok jeho účinnosti, najskôr
však dňom vyhlásenia ; občan ďalej uvádza, že: „...podľa návrhu je účinnosť uvedených
nariadení od 1. apríla 2019, ale zasadnutie MsZ sa uskutoční 20. marca 2019 - týmto je
porušená povinnosť zverejnenia schválených všeobecne záväzných nariadení na 15 dní
od ich schválenia a preto tieto všeobecne záväzné nariadenia nemôžu byť skôr účinné“ ;
- p. Vančo záverom svojej pripomienky k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta
Topoľčany č. 6/2019 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Topoľčany požiadal Mesto Topoľčany, primátorku mesta Topoľčany,
hlavného kontrolóra mesta Topoľčany a mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch,
aby bol návrh predmetného nariadenia stiahnutý z programu zasadnutia mestského
zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 20. marca 2019 ; predmetný podnet adresoval aj
Okresnej prokuratúre v Topoľčanoch.
Prednostka MsÚ v Topoľčanoch Mgr. Zuzana Baranová ďalej uviedla, že:
- je zrejmé, že súčasné znenie všeobecne záväzného nariadenia Mesta Topoľčany o určení
školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany
nie je v súlade s požiadavkami novelizovaného zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov ;
- pôvodný zámer mesta bol, aby Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Topoľčany
č. 6/2019 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Topoľčany a taktiež aj Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Topoľčany č. 5/2019
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základných školách zriadených Mestom Topoľčany boli - po ich schválení poslancami
MsZ v Topoľčanoch - účinné od 1. apríla 2019, pretože zápis detí do základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany sa mal uskutočniť počas prvých piatich
dní kalendárneho mesiaca apríl 2019, čo bolo uvedené aj v návrhu spomínaného VZN
č. 5/2019 ;
- v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov platí,
že „Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej
tabuli v obci najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia,
ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. Ak je to odôvodnené naliehavým
verejným záujmom, možno v nariadení výnimočne ustanoviť skorší začiatok jeho
účinnosti, najskôr však dňom vyhlásenia.“ ;
- po posúdení a rozanalyzovaní pripomienok p. Vanča sa ponúkajú dve riešenia neakceptovanie spomínaných pripomienok a s tým spojená procedurálna cesta obhájenia
naliehavého verejného záujmu mesta so skorším začiatkom účinnosti predmetných
nariadení alebo akceptovanie spomínaných pripomienok a praktické realizovanie
štandardnej doby účinnosti predmetných nariadení po schvaľovacom procese v MsZ ;
15-dňová lehota trvá od vyvesenia príslušných nariadení na úradnej tabuli mesta,
2

resp. aj od ich zverejnenia na webovej stránke mesta ; tieto možnosti boli konzultované
s prokurátorkou ;
- berúc do úvahy danú skutočnosť, zápis detí do základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Topoľčany sa preto nemôže uskutočniť počas prvých piatich dní
kalendárneho mesiaca apríl 2019 (a tým pádom i počas prvých piatich dní kalendárneho
mesiaca apríl v ďalších kalendárnych rokoch - za predpokladu, že VZN o mieste a čase
zápisu bude platiť aj v ďalších kalendárnych rokoch), ale neskôr, a to až po nadobudnutí
účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Topoľčany č. 5/2019 o určení miesta
a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách
zriadených Mestom Topoľčany ; z uvedených dôvodov nové znenie návrhu Všeobecne
záväzného nariadenia Mesta Topoľčany č. 5/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách zriadených Mestom
Topoľčany uvádza, že: „Mesto Topoľčany ako zriaďovateľ určuje v základných školách
zriadených Mestom Topoľčany čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
na prvé tri pracovné dni kalendárneho týždňa nasledujúceho po prvom kalendárnom
týždni mesiaca apríl. V prípade, ak prvý deň takto určeného času zápisu pripadne
na školské veľkonočné prázdniny, posúva sa prvý deň zápisu na najbližší pracovný deň.“
Kompletný materiál k mimoriadnemu zasadnutiu KMŠKaŠ bol zaslaný každému členovi
komisie e-mailovou poštou spolu s pozvánkou na toto mimoriadne zasadnutie.
Primátorka mesta Topoľčany JUDr. Alexandra Gieciová v rámci svojich vstupov
v diskusii:
- členov komisie informovala, že na základe jej prvého podnetu k návrhu Všeobecne
záväzného nariadenia Mesta Topoľčany č. 6/2019 o určení školských obvodov
pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany Mestská rada
v Topoľčanoch odsúhlasila a schválila ponechanie Ulice streďanská v školskom obvode
Základnej školy, Ul. J. Hollého, Topoľčany, t. j. v školskom obvode I. (táto ulica bola
pôvodne navrhnutá k začleneniu do školského obvodu Základnej školy, Tribečská ul.,
Topoľčany, t. j. do školského obvodu IV.) a na základe jej druhého podnetu - súvisiaceho
so zachovaním úhrady cestovných nákladov na dopravu zákonným zástupcom žiakov
z obcí ich trvalého pobytu do spádovej základnej školy pred nadobudnutím účinnosti
uvedeného VZN - je v predkladanom upravenom návrhu tohto nariadenia doplnený
článok 5 s názvom „Prechodné ustanovenia“ ;
- informovala, že v prípade schválenia Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Topoľčany
č. 5/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základných školách zriadených Mestom Topoľčany podľa predloženého upraveného
návrhu, sa tento rok zápis do základných škôl zriadených Mestom Topoľčany uskutoční
v dňoch 8. apríla, 9. apríla a 10. apríla, v čase od 13:00 hod. do 15:30 hod. ;
- uviedla, že na proces zápisu v intenciách nových pravidiel si treba zvyknúť, ale vyslovila
presvedčenie, že v nasledujúcich rokoch by nemal byť s aktom zápisu problém - dôležité
bude správne usmerniť predovšetkým riaditeľky dotknutých základných škôl ;
- pokiaľ sa týka problematiky zmien v rámci školských obvodov základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany, úplná spokojnosť nebude nikdy, pretože
je možné, že časť rodičov budúcich prvákov z Topoľčian bude nespokojná so svojím
školským obvodom ; istá nespokojnosť je napríklad signalizovaná aj z prostredia
niektorých dotknutých obcí ;
- podotkla, že zmeny v školských obvodoch topoľčianskych mestských škôl je potrebné
realizovať na základe požiadaviek platnej legislatívy.
Členovia KMŠKaŠ sa v rámci diskusie k uvedenému bodu programu sústredili najmä
na otázky súvisiace s pripomienkami p. Vanča k návrhom predmetných všeobecne
záväzných nariadení, na podrobnosti navrhovaných a zároveň zapracovaných zmien
v príslušných návrhoch všeobecne záväzných nariadení, na dobu účinnosti príslušných
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všeobecne záväzných nariadení v zmysle nových návrhov, na problematiku úhrady
cestovných nákladov na dopravu zákonným zástupcom žiakov z obcí ich trvalého pobytu
do spádovej základnej školy pred nadobudnutím účinnosti VZN o školských obvodoch,
na príslušnosť ku školským obvodom tých žiakov, ktorí prestupujú z jednej dotknutej
mestskej základnej školy do druhej dotknutej mestskej základnej školy, na termín zápisu detí
do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany definovaný v novom
návrhu predmetného všeobecne záväzného nariadenia a na praktickú realizáciu zápisu detí
do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Topoľčany v ostatných dňoch
kalendárneho mesiaca apríl - mimo stanoveného trojdňového termínu zápisu.
Predsedníčka komisie Ing. Ida Valachová záverom konštatovala, že problematika zápisu
detí do základných škôl i problematika školských obvodov spolu úzko súvisia. Ide o veľmi
citlivé témy, ktoré sú časťou verejnosti intenzívne vnímané. Reakcie rodičov detí a žiakov,
ale i podnety školských komunít, ktorých sa uvedená problematika týka, sú niekedy plné
emócií ; uviedla, že aj ona sa stretáva s rôznymi reakciami a preto nabáda k istej
obozretnosti. Súhlasí s príspevkami, ktoré odzneli v diskusii, že je potrebné najmä správne
usmerniť riaditeľky dotknutých základných škôl a dohodnúť si s nimi všetky detaily
noviniek, mechanizmov a procedúr, ktoré budú zo schválených zmien vyplývať.
KMŠKaŠ súhlasila so všetkými podnetmi a pripomienkami k návrhom predmetných
všeobecne záväzných nariadení Mesta Topoľčany a s ich zapracovaním do jednotlivých
návrhov predmetných všeobecne záväzných nariadení Mesta Topoľčany ; KMŠKaŠ
zároveň odporučila MsZ schváliť všetky tri predmetné všeobecne záväzné nariadenia,
t. j. VZN č. 4/2019, VZN č. 5/2019 a VZN č. 6/2019, podľa predložených nových
návrhov (vrátane zapracovanej zmeny týkajúcej sa nadobudnutia účinnosti všetkých
troch predmetných VZN) (za - 4, proti - 0, zdržal sa - 0). Viď uznesenie z mimoriadneho
zasadnutia KMŠKaŠ.
2. Rôzne
 Ing. Ida Valachová - položila otázky súvisiace s prípravou Dňa učiteľov. Zaujímal ju
aktuálny stav príprav organizácie podujatia, koncepcia programu a predbežný náčrt
priebehu podujatia.
 Vedúca odboru starostlivosti o občanov, podnikateľských činností a školstva MsÚ
v Topoľčanoch PaedDr. Martina Mazáňová, PhD. vo svojich reakciách o. i. uviedla:
- v rámci odboru starostlivosti o občanov, podnikateľských činností a školstva MsÚ
v Topoľčanoch je poverenou osobou komunikujúcou so školskými komunitami
odborný zamestnanec školského úradu p. Mgr. Soňa Šilhárová, ktorá napomáha aj
pri technicko-organizačnom zabezpečení slávnostnej akadémie ku Dňu učiteľov 2019 ;
- moderátora podujatia odborne pripraví a usmerní p. PaedDr. Anna Mikulská ;
- v súčasnosti odbor finišuje na pozvánkach ; medzi pozvanými budú o. i. aj poslanci
MsZ, členovia KMŠKaŠ, zamestnanci MsÚ Topoľčany, niektorí bývalí pedagógovia
topoľčianskych škôl, riaditelia a zástupcovia topoľčianskych stredných škôl... ;
- pracovná verzia štruktúry programu slávnostnej akadémie ku Dňu učiteľov 2019 je
nateraz koncipovaná tak, že po úvodnom slove p. primátorky mesta vystúpi operný
spevák p. Martin Babjak, následne sa uskutoční slávnostné oceňovanie pedagógov,
potom opäť vystúpi p. Martin Babjak a v závere podujatia by mala byť vyhodnotená
anketa „Najobľúbenejší učiteľ / najobľúbenejšia učiteľka mesta Topoľčany“ ;
- pre účastníkov podujatia bude pripravené aj malé občerstvenie ;
- všetky dôležité informácie budú uvedené v pozvánke.
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Diskusia sa uskutočnila v rámci programu rokovania.
Po prerokovaní všetkých bodov programu predsedníčka komisie Ing. Ida Valachová
poďakovala prítomným za účasť a mimoriadne rokovanie komisie ukončila.

Ing. Ida Valachová, v. r.
predsedníčka komisie

Zapísal:
Mgr. Tibor Mócik, v. r. - sekretár komisie
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UZNESENIE
Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia KMŠKaŠ
Komisia mládeže, školstva, kultúry a športu MsZ
a) berie na vedomie všetky podnety a pripomienky
- k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Topoľčany č. 4/2019 o určení
výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených
Mestom Topoľčany
- k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Topoľčany č. 5/2019 o určení
miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základných školách zriadených Mestom Topoľčany
- k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Topoľčany č. 6/2019 o určení
školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Topoľčany
b) odporúča MsZ schváliť predložené nové návrhy VZN so zapracovanou zmenou
týkajúcou sa nadobudnutia účinnosti VZN.
Hlasovanie: za - 4, proti - 0, zdržal sa - 0.

Ing. Ida Valachová, v. r.
predsedníčka komisie

Zapísal:
Mgr. Tibor Mócik, v. r. - sekretár komisie

6

