Primátor mesta Šaštín-Stráže
v Šaštíne-Strážach
dňa 05. 12. 2019
Sp. zn. 2702/2019

Pozvánka
V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov,
zvolávam
VII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční
dňa 11. decembra 2019, t.j. v stredu o 16,30 hod. v zasadacej miestnosti Mestského
úradu v Šaštíne-Strážach
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta Šaštín-Stráže a Správa audítora k ďalším
požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31. decembru 2018.
4. Stanovisko kontrolóra mesta, k zmene rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže č. 4/2019
5. Návrh -na Zmenu rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže č. 4/2019 rozpočtu
6. Návrh Splnomocnenia primátora na vykonanie záverečnej úpravy rozpočtu mesta
k 31. 12. 2019
7. Stanovisko kontrolóra mesta k Rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže pre r. 2020 – 2022.
8. Návrh na Rozpočet Mesta Šaštín-Stráže, pre r. 2020 – 2022.
9. Návrh Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na r. 2020
10. Návrh Plánu kontrolnej činnosti.
11. Návrh odatku č. 3 k Všeobecne záv znému nariadeniu Mesta Šaštín Stráže č. 26/2014
o úhradách za sociálne služby poskytované Mestom Šaštín Stráže
12. Návrh odatku č. 2 k Všeobecne záv znému nariadeniu Mesta Šaštín Stráže č. 15/2017
o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov
obstaraných z verejných prostriedkov
13. Návrh odatku č. 1 k Všeobecne záv znému nariadeniu Mesta Šaštín-Stráže č. 05/2015
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
14. Návrh odatku č. 1 k Všeobecne záv znému nariadeniu Mesta Šaštín-Stráže č. 12/2012
O miestnej dani za psa
15. Návrh Všeobecne záv zného nariadenia Mesta Šaštín-Stráže č 03/2019 o určení miesta
a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín-Stráže
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16. Návrh Všeobecne záv zné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 04/2019 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území Mesta Šaštín-Stráže na rok 2020
17. Návrh odmeny pre zástupcu primátora mesta za celoročnú prácu
18. Návrh na zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 192/2019
18/a Návrh na zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 80/2019
18/b Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 639/2014
18/c Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 640/2014
18/d Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 162/2019
19. Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. C-KN 1730/68 vo výmere
503m2, E-KN 3-2723/11 vo výmere 2050m2v k.ú. Šaštín.
20. Návrh na schválenie zámeru zámeny pozemku – parc. č. 1916/275 v k.ú. Šaštín vo
výmere 50m2-druh pozemku ostatná plocha na LV 2045 za pozemky parc.č. C-KN 1916/273
vo výmere 8m2, parc. č. C-KN 1916/274 vo výmere 15m2, parc. č. C-KN 1916/26 –, vo
výmere 27m2, druh pozemku ostatná plocha, vedené na LV 2445 – vlastník Karel Čermák
21. Návrh na schválenie zámeru prevodu časti mestského pozemku parc. č. C-KN611/2
v podiele ½
21/a Návrh na schválenie zámeru prevodu mestského pozemku parc. č. C-KN 1916/132 vo
výmere 260m2k, parc. č. C-KN 1916/26 vo výmere 27m2
21/b Návrh na schválenie zámeru prevodu pozemku parc. č. C-KN 159/1 vo výmere 433m2
22. Návrh na schválenie zámeru prenájmu časti pozemku parc. č. E-KN 2093 v k.ú. Šaštín vo
výmere 1000m2 /celkovej výmere 6715m2/
23. Návrh na schválenie prevodu časti mestského pozemku parc. č. E-KN 589/1 vo výmere
398m2 v k.ú. Stráže
23/a Návrh na schválenie prevodu časti mestského pozemku parc. č. E-KN 1116/1 vo
výmere 120m2 v k.ú. Stráže
23/b Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku parc. č. C-KN 1095/4 vo výmere
37m2, 1095/3 vo výmere 5m2 v k.ú. Šaštín
23/c Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku parc. č. C-KN 117/4 vo výmere 2m2
v k.ú. Šaštín
23/d Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku parc. č. C-KN 612 vo výmere 58m2
v k.ú. Šaštín
23/e Návrh na schválenie prevodu časti mestského pozemku parc. č. „C“ 1665/13 vo výmere 774

m2, k. ú. Stráže
23/f Návrh na schválenie prevodu časti mestského pozemku parc. č. „C“ 1665/16 vo výmere 728
m2, k. ú. Stráže
23/g Návrh na schválenie prevodu časti mestského pozemku parc. č. „C“ 1665/17 vo výmere 718
m2, k. ú. Stráže
23/h Návrh na schválenie prevodu časti mestského pozemku parc. č. „C“ 1665/18 vo výmere 697 m2,
k. ú. Stráže
23/ch Návrh na schválenie prevodu časti mestského pozemku parc. č. „C“ 1665/20 vo výmere 693
m2, k. ú. Stráže

23/i Návrh na odkúpenie podielu 1/12 v pozemku parc. č. E-KN51/1, vo celkovej výmere
421m2, v k.ú. Šaštín
24. Návrh na vysporiadanie pozemku na cintoríne parc. reg. E č. 1714/1, podľa LV 4154
o výmere 100m2-orná pôda a parc. reg. E č. 1714/2 podľa LV 4154 o výmere 525 m2-orná
pôda, vo výmere celkovo 625m2 k. ú. Stráže
24/a Návrh na vysporiadanie pozemku pre účely rozšírenia cintorína parc. reg. E č. 1474,
podľa LV 3723 o výmere 899m2-trvalý trávny porast, v podiele 19/630, vo výmere 27,11m2
k. ú. Šaštín
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24/b Návrh na vysporiadanie pozemku pre účely rozšírenia cintorína parc. reg. E č. 1475,
podľa LV 3280 o výmere 399m2-trvalý trávny porast, v podiele 1/2, vo výmere 199,50m2 k.
ú. Šaštín
24/c Návrh na vysporiadanie pozemku pre účely rozšírenia cintorína parc. reg. E č. 1459,
podľa LV 2798 o výmere 698m2-orná pôda, v podiele 1/2, vo výmere 349m2 k. ú. Šaštín
25. Návrh - zámena pozemku podl'a ust. § 9a ods. 8 písmeno e/ zákona SNR c. 138/1991 Zb.
o majetku obci v znení neskorších právnych predpisov medzi Mestom Šaštín-Stráže
a Filipom Pastorkom a Martinom Antálkovou
25/a Návrh - Zámena pozemku podl'a ust. § 9a ods. 8 písmeno e/ zákona SNR c. 138/1991
Zb. o majetku obci v znení neskorších právnych predpisov medzi Mestom Šaštín-Stráže a fy
HURBAN trade, s.r.o.
26. Návrh - Prenájom nehnuteľností lesných pozemkov v k.ú. Stráže
27. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení v školskom roku 2018/2019 v podmienkach Základnej umeleckej školy.
28. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení v školskom roku 2018/2019 v podmienkach Materskej školy, M. Nešpora
1365/42, Šaštín-Stráže
29. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
Zariadení v školskom roku 2018/2019 podmienkach Základnej školy, Štúrova 1115/21,
Šaštín-Stráže
30. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení v školskom roku 2018/2019 v podmienkach Centra voľného času Beťárik,
Hviezdoslavova 4/7, Šaštín-Stráže
31. Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny 2019 spoločnosti Gazárka s.r.o. so sídlom Alej 549
Šaštín-Stráže
32. Návrh na zmenu členov dozornej rady obchodnej spoločnosti Gazárka s.r.o., ktorej
jediným spoločníkom je Mesto Šaštín-Stráže
33. Návrh plánu zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady Šaštín-Stráže
34. Návrh prenájmu pozemku – SUBESTAV
35. Diskusia
36. Záver

Svoje povinnosti si prosím, usporiadajte tak, aby ste sa zasadania mohli zúčastniť

Mgr. Jaroslav Suchánek v. r.
primátor mesta
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MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo:3
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 11.12.2019
Audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta Šaštín-Stráže a Správa audítora k ďalším
požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31. decembru 2018
Materiál sa predkladá na základe:
- vykonaného auditu konsolidovanej účtovnej závierky a auditu súladu konsolidovanej
výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou
Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia MsZ
2. Návrh uznesenia MsR
3. Dôvodová správa

Materiál predkladá:
Mgr. Jaroslav Suchánek
Primátor mesta
Materiál vypracoval:
Mária Petrášová
ekonomický úsek

Šaštín-Stráže , 11.11.2019
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UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č. ......../2019
zo dňa 11.12.2019
Audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta Šaštín-Stráže k 31. decembru 2018
Číslo materiálu: 3
Predkladá: Mgr. Jaroslav Suchánek
___________________________________________________________________________
1. Návrh uznesenia MsZ v Šaštíne-Strážach
Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach berie na vedomie Správu nezávislého audítora
z auditu konsolidovanej účtovnej závierky a Správu k ďalším požiadavkám zákonov a iných
právnych predpisov k 31.12.2018
2. Návrh uznesenia MsR v Šaštíne-Strážach
Mestská rada odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šaštíne-Strážach vziať na vedomie
Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky mesta Šaštín-Stráže
a Správu k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2018.
3. Dôvodová správa
Mesto Šaštín-Stráže v zmysle ustanovenia §22a zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov a v zmysle Opatrenia Ministerstva financií SR zo 17. decembra 2008
č. MF/27526/2008-31 v znení neskorších predpisov zostavuje konsolidovanú účtovnú
závierku, cieľom ktorej je poskytnúť informácie o konsolidovanom celku ako o jednej
ekonomickej jednotke.
V zmysle ustanovenia §22b zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov Mesto Šaštín-Stráže vyhotovuje konsolidovanú výročnú správu, ktorej súlad
s účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie musí byť overený audítorom.
Audit uskutočnila spoločnosť RVC Senica, s.r.o., v súlade so zákonom o štatutárnom audite
a podľa medzinárodných audítorských štandardov.
Na základe vykonaných prác audítor vyjadril názor, že konsolidovaná účtovná závierka
poskytuje pravdivý a verný obraz konsolidovanej finančnej situácie konsolidovaného celku
a konsolidovaného výsledku hospodárenia k 31.12.2018 a skonštatoval, že mesto ŠaštínStráže konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.
Audítor v citovanej Správe uviedol, že informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe
zostavenej za rok 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou a s konsolidovanou účtovnou
závierkou za daný rok.
Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky a Správa k ďalším
požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2018 pre štatutárny orgán
a mestské zastupiteľstvo mesta Šaštín-Stráže je prílohou tohto materiálu.
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MESTO ŠAŚTÍN-STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: 4

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 11.12.2019

Návrh: Zmena č. 4 Rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2019-odborné stanovisko
hlavného kontrolóra mesta Šaštín-Stráže

Materiál sa predkladá na základe:
Zákona č. 369/1990 Z.z.

Materiál obsahuje:

1.Návrh uznesenia MsZ
2. Dôvodová správa
3. Materiál

Materiál predkladá:
Ing. Anton Mošať
hlavný kontrolór
Materiál vypracoval:
Ing. Anton Mošať

Šaštín-Stráže 9.12.2019
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NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č. ......../2019
zo dňa 11.12.2019

k návrhu
Zmena č. 4 Rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2019 – odborné stanovisko
hlavného kontrolóra mesta Šaštín-Stráže:
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu štvrtej zmeny rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2019

Číslo materiálu: 4

Predkladá:

Ing. Anton Mošať
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Mesto Šaštín-Stráže, Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže

Dôvodová správa

V zmysle §18 f, odsek 1, písmeno c, zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov hlavný kontrolór vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce
a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.
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Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže

Predkladá: Ing. Anton Mošať
hlavný kontrolór

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
štvrtej zmeny rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2019 – štvrtá zmena
rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 42,43,44,45,46,47,48,49,50 a 51

Obsah dokumentu:
1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu štvrtej zmeny rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok
2019 – štvrtá zmena rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 42,43,44,45,46,47,48,49,50 a 51

2. Tabuľka č. 1 – Štvrtá zmena rozpočtu, vrátane programov a podprogramov, rozpočtovým opatrením
č.42, 43, 44, 45 a 46

3. Tabuľka č. 2 – Štvrtá zmena rozpočtu, vrátane programov a podprogramov, rozpočtovým opatrením
č.47,48,49, 50 a 51

Šaštín-Stráže 9.12.2019
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1.

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu štvrtej zmeny
rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2019 – štvrtá zmena rozpočtu
rozpočtovými opatreniami č. 42,43,44,45,46,47,48,49,50 a 51

V zmysle ustanovenia § 14 ods.2 písm. a, b, c, d zákona č. 583/2004 Z. z. v platnom znení
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a v zmysle vnútorného predpisu č. 2/2011 o postupe
a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho
rozpočtu, z Európskej únie, zo zahraničia
poskytnutých na konkrétny účel z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca
určí účel daru do rozpočtu obce, tiež zmenu rozpočtu vrátane programov a podprogramov.
V zmysle §18 f, odsek 1, písmeno c, zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predkladám Stanovisko k návrhu štvrtej zmeny rozpočtu Mesta
Šaštín-Stráže na rok 2019 – štvrtá zmena rozpočtu rozpočtovými opatreniami č.
42,43,44,45,46,47,48,49, 50 a 51
Stanovisko bolo spracované na základe predložených návrhov, ktoré boli vyhotovené v súlade
s § 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vnútorného predpisu
č. 2/2011, vnútorného predpisu 1/2019 zo dňa 31.12.2018, tiež v súlade s uznesením MsZ č.
178/2015.

A. Východiská spracovania stanoviska.
Pri spracovaní stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu štvrtej zmeny
rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2019 – štvrtá zmena rozpočtu rozpočtovými opatreniami
č. 42,43,44,45,46,47,48,49,50 a 51, stanovisko bude doplnené o pripomienky finančnej
komisie, mestskej rady a porady poslancov a stanoviska primátora mesta, ako štatutárneho
orgánu mesta. V prípade pripomienkovania návrhu zmeny rozpočtu občanmi mesta bude
stanovisko doplnené o pripomienky občanov.

1.Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu.
1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Návrh štvrtej zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 42,43,44,45,46,47,48,49,50 a 51
bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., zmysle vnútorného predpisu č.
2/2011, vnútorného predpisu o finančnej kontrole č. 1/2019 zo dňa 31.12.2018 a v zmysle
uznesenia MsZ č.178/2015 zo dňa 15.12.2015.
Návrh štvrtej zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 42,43,44,45,46,47,48,49,50a51
zohľadňuje aj ustanovenia zákonov :
-

č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
nariadenie vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov
územnej samosprávy
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-

-

č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších
predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia
a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy.
zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Šaštín-Stráže, schválené
uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Šaštín-Stráže č.68/2019 zo dňa 27.3.2019.
Zákon č. 544/2010 Z.z o dotáciach v pôsobnosti MPSVaR SR a jeho platnej novely.
Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

1.2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany Mesta Šaštín-Stráže.

V súlade s § 9 odst.2 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov pred schválením je potrebné zmenu rozpočtu obce zverejniť na 15 dní spôsobom v
obci obvyklým a na webovom sídle mesta aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť.
Štvrtá zmena rozpočtu rozpočtovými opatreniami bola zverejnená po zasadnutí finančnej
komisie v zákonnej lehote dňa 26.11.2019. Na základe návrhov bol dokument postupne
dopĺňaný a jednotlivé zmeny a doplnenia boli v návrhu pre rozhodovanie poslancov MsZ
farebne zvýraznené.

2. Metodická správnosť predloženej štvrtej zmeny rozpočtu rozpočtovými
opatreniami č. 42,43,44,45,46,47,48,49,50 a 51
Návrh
predloženej
štvrtej
zmeny
rozpočtu
rozpočtovými
opatreniami
č.
42,43,44,45,46,47,48,49,50 a 51 je spracovaný v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.,
v zmysle vnútorného predpisu č. 2/2011, vnútorného predpisu o finančnej kontrole č. 1/2019
zo dňa 31.12.2018 a v zmysle uznesenia MsZ č.178/2015 zo dňa 15.12.2015.

B. Východiská štvrtej zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 42,43,
44,45,46,47,48,49,50 a 51
Návrh tejto štvrtej zmeny rozpočtu vychádza zo schválených východísk rozpočtu verejnej
správy, z vývoja hospodárenia Mesta Šaštín-Stráže v roku 2018 a z vývoja hospodárenia
v mesiacoch január – október 2019.
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C. Tvorba štvrtej zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 42,43,44,
45,46,47,48,49,50a51
Návrh štvrtej zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 42,43,44,45,46,47,48,49,50 a 51
je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z.z. v platnom znení o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v členení podľa § 9, odst. 1 citovaného zákona a v zmysle vnútorného predpisu č. 2/2011,
vnútorného predpisu o finančnej kontrole č. 1/2019 zo dňa 31.12.2018 a v zmysle uznesenia
MsZ č. 178/2015 zo dňa 15.12.2015.

D. Základná charakteristika štvrtej zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami
č. 42,43,44,45,46,47,48,49,50 a 51

I. Mestskému zastupiteľstvu sa predkladá na vedomie:
1. Poslancom na vedomie sa predkladá Rozpočtové opatrenie č. 42, 43, 44, 45 a 46 v
zmysle vnútorného predpisu č. 2/2011 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo
štátneho rozpočtu, z Európskej únie, zo zahraničia poskytnutých na konkrétny
účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru.
BEŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET:
Rozpočtové opatrenie č. 42
V zmysle vnútorného predpisu č. 2/2011 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho
rozpočtu, z Európskej únie, zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného
subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru je predložená
zmena v príjmovej časti bežného rozpočtu:
-

Položka 312001 – ide o príjem zo štátneho rozpočtu na rodinné prídavky v sume
243,40€ .

Zmena vo výdavkovej časti bežného rozpočtu:
-

V nadväznosti na príjmovú časť sa výdavky zvyšujú spolu o sumu 243,40 € v položke
633.

Rozpočtové opatrenie č. 43
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V zmysle vnútorného predpisu č. 2/2011 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo
štátneho rozpočtu, z Európskej únie, zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z
rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru je predložená

zmena v príjmovej časti bežného rozpočtu:
-

Položka 312012 ide o navýšenie normatívnych a nenormatívnych prostriedkov na
základe rozpisu z Okresného úradu Trnava – odbor školstva na príspevok na
rekreáciu, odchodné, dopravné a na vzdelávacie poukazy v celkovom navýšení
o 770,00 €.

Zmena vo výdavkovej časti bežného rozpočtu:
-

V nadväznosti na príjmovú časť sa výdavky bežného rozpočtu zvyšujú o sumu
770,00€.

Rozpočtové opatrenie č. 44
V zmysle vnútorného predpisu č. 2/2011 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo
štátneho rozpočtu, z Európskej únie, zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z
rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru je predložená
zmena v príjmovej časti bežného rozpočtu:
-

Položka 312012 ide o navýšenie normatívnych a nenormatívnych prostriedkov na
základe rozpisu z Okresného úradu Trnava – odbor školstva na príspevok na zmeny
stupníc platových taríf a úprava normatívnych prostriedkov na základe zberu dát
k 15.9.2019 o 3 593,00 €.

zmena vo výdavkovej časti bežného rozpočtu:
-

V nadväznosti na príjmovú časť sa výdavky mesta zvyšujú o sumu 3 593,00 €.

Rozpočtové opatrenie č. 45
zmena v príjmovej časti kapitálového rozpočtu:
-

Položka 292012 ide o vrátený preplatok sociálneho poistenia v sume 23,08 €.

zmena vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu:
-

V nadväznosti na príjmovú časť sa výdavky ZŠ zvyšujú o sumu 23,08 €.
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Rozpočtové opatrenie č. 46
V zmysle vnútorného predpisu č. 2/2011 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho
rozpočtu, z Európskej únie, zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného
subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru je predložená
zmena v príjmovej časti bežného rozpočtu:
-

Položka 322001 – ide o kapitálový príjem zo štátneho rozpočtu 33 000,75 € na
základe čiastkového refinancovania projektu zdravotného strediska (CIZS)

Zmena vo výdavkovej časti bežného rozpočtu:
-

Vo výdavkovej časti nedochádza ku zmene.

II. Mestskému zastupiteľstvu sa predkladá na schválenie návrh na štvrtú zmenu rozpočtu
roku 2019 nasledovne:
Rozpočtové opatrenie č.47
Zmena v príjmovej časti:
-

V príjmovej časti nedochádza ku zmene

Zmena vo výdavkovej časti:
-

Vo výdavkovej časti rozpočtu ide o presun medzi položkami rozpočtu ZŠ, kde je
návrh presunu nevyčerpaných prostriedkov nenaplneného nárastu počtu obedov na
prevádzku školskej jedálne v celkovej výške 7 700 € bez vplyvu na rozpočet mesta.

Rozpočtové opatrenie č. 48

Zmena v príjmovej časti:
V príjmovej časti sa navyšuje položka 454001 – ide o zapojenie prostriedkov z RF
mesta vo výške 15 036,09 € na riešenie havarijných stavov – oprava chodníka a oplotenie
cintorína Stráže.
Zmena vo výdavkovej časti:
Zmena vo výdavkovej časti - v nadväznosti na príjmovú časť sa finančné prostriedky
použijú na riešenie havarijného stavu chodníka na námestí vo výške 1 331,38 € a riešenie
havarijného stavu oplotenia na cintoríne Stráže vo výške 12 843 € a na opravu havarijného
stavu komunikácie na ulici Mirka Nešpora.
Rozpočtové opatrenie č. 49
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Zmena v príjmovej časti:
V príjmovej časti nedochádza ku zmene.

-

Zmena vo výdavkovej časti:
-

Vo výdavkovej časti sa ponižuje rozpočet o 23 459 € - položka 600 u Zariadenia pre
seniorov z dôvodu očakávaného nedočerpania rozpočtovaných finančných
prostriedkov na rok 2019 na základe prehodnotenia nákladov k 30.9.2019.

Rozpočtové opatrenie č. 50
Zmena v príjmovej časti:
-

V príjmovej časti ide o navýšenie príjmov o príjmy nad schválený rozpočet pri predaji
služieb a prenájmu, pri výbere administratívnych poplatkov, dobropisov a ďalších
príjmov vo výške 7 815,24 €.

Zmena vo výdavkovej časti:
-

Na výdavky podľa rozpisu sú použité prostriedky z príjmovej časti vo výške 7 815,24
€ a z nevyčerpaného rozpočtu Zariadenia pre seniorov vo výške 23 459 €,
čo je
spolu 31 274,24 €.

Podrobný rozpis výdavkov podľa jednotlivých položiek je prehľadne uvedení
v nasledujúcej tabuľke:
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1
2
3
4
5

635
633
637
635
634

6

633

7

635

8

633

9
10

637
637

11

637

12
13
14
15

633
633
632
644

16
17

637
633

18

633

19

642

20

635

21

637

22

637

23

637

24

635

25

637

26
27

633
637

28

637

29

633

30

637

Centrum voľného času - opravy
Centrum voľného času - materiál
Verejné osvetlenie - vš. služby
Verejné osvetlenie - opravy
Náboženské a iné spoloč.
služby - doprava
Náboženské a iné spoloč.
služby - materiál /výp. technika/
Náboženské a iné spoloč.
služby - opravy
Ost. kultúrne služby - materiál
knihy k uzavretiu manželstva
Finančná oblasť - služby
Náboženské a iné spoloč.
služby - posudok oporný múr
cintorína Stráže
Výdavky verejnej správy služby
Verejné osvetlenie - materiál
Cestná doprava - materiál
Ost. kultúrne služby - plyn
BT - Gazárka, s.r.o. - vrátenie
nevyčerpaných fin. prostr.
Výdavky verej. správy - služby
Výdavky verejnej správy materiál /výpočtová technika/
Výdavky verejnej správy materiál /regál do archívu/
Náboženské a iné spoloč.
služby - bežné tranfery jednotl.
Nakladanie s odpadovými
vodami - údržba kanalizácie
Nakladanie s odpadmi poplatky /zákonné/
Finančná oblasť - služby
poplatky banke
Výdavky verejnej správy služby - školenia
Kamerový systém - údržba
čistenie kamier
Veterinárna oblasť - služby
deratizácia
Nakladanie s odpadmi - materiál
Nakladanie s odpadmi - služby
vývoz komunálneho odpadu
Soc. pomoc občanom v HN Pochovanie na trovy mesta
Výdavky verejnej správy materiál /licencia/
Cestná doprava - služby
delimitácia pozemkov pod
cestami zo Slov. pozemkového
fondu

-1
1
-1
1

611,00
611,00
582,50
582,50
-600
600
-200
200
-300
300

-5 000,00
-3
-2
-3
-2

000,00
397,48
000,00
500,00

-3 600,00
3 000,00
1 000,00
305
6 500,00
9 356,65
1 600,00
1 730,00
561,24
420
500
23 639,65
290
369,18
1 500,00

31 274,24

Spolu 1 - 30
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Rozpočtové opatrenie č. 51
Zmena v príjmovej časti:
-

V príjmovej časti nedochádza ku zmene

Zmena vo výdavkovej časti:
-

Vo výdavkovej časti dochádza k presunu medzi položkami kapitálového rozpočtu na
kapitálové výdavky bez vplyvu na rozpočet mesta v celkovej výške ± 11 986,76 €.

Podrobný rozpis podľa jednotlivých položiek je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

1

04.5.1

2

05.2.0

3

06.2.0

4
5

01.1.1
09.1.2

6

09.1.2

717 - Projekt: Cyklotrasa,
5% spolufinancovanie
717 - Montáž kanalizačných
rúr na ul. Štúrova /nájomné
byty/
717 - Projekt: Dobudovanie
detského ihriska, spolufinancovanie mesta
711 - Webové sídlo mesta
716 - Projekt ZŠ - kanalizácia spolufinancovanie
700 - Projekt - Budovanie
a zlepšenie techn. vybav.
učební v ZŠ Šaštín-Stráže
spolufinancovanie mesta

Spolu r. 1 - 6
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-11 986,78
645,10

1 254,00

3 600,00
2 384,40
4 103,28

0,00

Záver – zhrnutie

Predkladaný Rozpočet mesta Šaštín-Stráže na rok 2019 – návrh predloženej štvrtej zmeny
rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 42,43,44,45,46,47,48,49,50 a 51 je spracovaný
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, všeobecne záväznými nariadeniami
a internými predpismi mesta Šaštín-Stráže. Upozorňujem na informačnú povinnosť v zmysle
zákona o obecnom zriadení, zverejniť návrh na úradnej tabuli a webovom sídle mesta 15 dní
pred schvaľovaním. Štvrtá zmena rozpočtu rešpektuje základnú podmienku vyrovnaného
rozpočtovania, prebytok v kapitálových príjmoch vo výške 33 000,75 € vznikol refundáciou
nákladov na rekonštrukciu zdravotného strediska. Všetky uvedené zmeny sú podrobne
rozpísané v tabuľkovej časti návrhu štvrtej zmeny rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2019.
Na základe vyhodnotenia procesov prípravy a tvorby návrhu predkladanej zmeny a následne
spracovaného stanoviska, ako aj skutočností uvedených v tomto dokumente
odporúčam
poslancom Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže predložený materiál - Rozpočet mesta
Šaštín-Stráže na rok 2019 – štvrtá zmena rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 42, 43, 44, 45
a 46 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a,b,c,d zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov podľa priloženého návrhu
zobrať na vedomie
a poslancom Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže predložený materiál - návrh predloženej
štvrtej zmeny rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2019 rozpočtovými opatreniami č.
46,47,48,49,50 a 51
schváliť

Ing. Anton Mošať
hlavný kontrolór mesta
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PRÍLOHY
Tabuľka č. 1
Štvrtá zmenu rozpočtu, vrátane programov a podprogramov, rozpočtovým opatrením č. 42, 43,

44, 45 a 46 v zmysle vnútorného predpisu č. 2/2011 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo
štátneho rozpočtu (ŠR), z Európskej únie (EÚ), zo zahraničia poskytnutých na konkrétny
účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu
obce, podľa prílohy:

Zmena v rozpočte mesta a RO
podľa priloženej prílohy

Bežné príjmy

Rozpočet na
rok 2019
v€
765 725,72

-

Príloha k
4. zmene
rozpočtu na
rok 2019 v €
+4 629,48

0,00

-

+33 000,75

Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Príjmy spolu

-

-

765 725,72

Výdavky spolu

+37 630,23

803 355,95

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Finančné operácie výdavkové

Bežné výdavky

-

4. zmena
rozpočtu na
rok 2019
v€
770 355,20

Kapitálové výdavky

podľa priloženej prílohy

-

33 000,75

Príloha k
4. zmene
rozpočtu na
rok 2019 v €
+4 629,48

Rozpočet na
rok 2019
v€
765 725,72

Zmena v rozpočte mesta a RO

-

4. zmena
rozpočtu na
rok 2019
v€
770 355,20

765 725,72
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-

+4 629,48

770 355,20

Tabuľka č. 2
Štvrtá zmenu rozpočtu, vrátane programov a podprogramov, rozpočtovým opatrením č. 47,
48, 49,50 a 51 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a, b, c, d zákona č.583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:

Zmena v rozpočte mesta,
podľa priloženého návrhu

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Príjmy spolu

Zmena v rozpočte mesta,
podľa priloženého návrhu

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Výdavky spolu

Rozpočet na
rok 2019
v€
70 793,18

-

Návrh na
4. zmenu
rozpočtu na
rok 2019 v €
+7 815,24

-

-

-

4. zmena
rozpočtu na
rok 2019
v€
78 608,42
-

51 443,20

-

+15 036,09

66 479,29

122 236,38

-

+22 851,33

145 087,71

Rozpočet na
rok 2019
v€
741 155,76

-

Návrh na
4. zmenu
rozpočtu na
rok 2019 v €
+22 851,33

4. zmena
rozpočtu na
rok 2019
v€
764 007,09

23 289,52

-

+0,00

23 289,52

-

-

764 445,28
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-

+22 851,33

787 296,61

MESTO ŠAŚTÍN-STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: 5
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 11.12.2019
Návrh Zmena č. 4 Rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2019

Materiál sa predkladá na základe:
Zákona č. 583/2004 Z.z.
Materiál obsahuje:
1.Návrh uznesenia MsZ
2. Návrh uznesenia MsR
3. Dôvodová správa
4. Materiál

Materiál predkladá:
Mgr. Jaroslav Suchánek
Primátor mesta
Materiál vypracoval:
Bc. Miroslava Kubová

Šaštín-Stráže 09.12.2019
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NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č. ......../2019
zo dňa 11.12.2019
k návrhu

Zmena č. 4Rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2019

Číslo materiálu: 5
Predkladá:

Mgr. Jaroslav Suchánek

___________________________________________________________________________
Návrh uznesenia MsZ v Šaštíne-Strážach č. 1

Návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo Šaštín-Stráže uznesením č. ........ /2019
berie na vedomie
4. zmenu rozpočtu, vrátane programov a podprogramov, rozpočtovým opatrením č. 42, 43, 44, 45 a 46
v zmysle vnútorného predpisu č. 2/2011 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu
(ŠR), z Európskej únie (EÚ), zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného
subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu obce, podľa prílohy:

Príloha k
Zmena v rozpočte mesta a RO
podľa priloženej prílohy

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Príjmy spolu

Rozpočet na
rok 2019

4. zmena
rozpočtu na rok
2019

4. zmene
rozpočtu na
rok 2019 v €

v€

v€

765 725,72

-

+4 629,48

0,00

-

+33 000,75

33 000,75

-

-

-

-

765 725,72

-

+37 630,23

803 355,95
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770 355,20

Príloha k
Rozpočet na
rok 2019

Zmena v rozpočte mesta a RO
podľa priloženej prílohy

4. zmene
rozpočtu na rok
2019 v €

v€

Bežné výdavky

4. zmena
rozpočtu na
rok 2019
v€

765 725,72

-

+4 629,48

770 355,20

Kapitálové výdavky

-

-

-

-

Finančné operácie výdavkové

-

-

-

-

765 725,72

-

+4 629,48

Výdavky spolu

Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

770 355,20

Zdržali sa:

V Šaštíne-Strážach dňa 09.12.2019
Vypracovala: Bc. Miroslava Kubová, účtovníčka MsÚ

...........................................

Predkladá: Mgr. Jaroslav Suchánek, primátor mesta

...........................................

Návrh uznesenia MsZ v Šaštíne-Strážach č. 2
Návrh uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo Šaštín-Stráže uznesením č. ......../2019
schvaľuje
4. zmenu rozpočtu, vrátane programov a podprogramov, rozpočtovým opatrením č. 47, 48, 49, 50 a 51
v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a, b, c, d zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa
priloženého návrhu:

Návrh na
Zmena v rozpočte mesta,

Rozpočet na
rok 2019
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4. zmenu
rozpočtu na rok
2019 v €

4. zmena
rozpočtu na
rok 2019
v€

podľa priloženého návrhu

v€

Bežné príjmy

70 793,18

-

+7 815,24

78 608,42

-

-

-

-

51 443,20

-

+15 036,09

66 479,29

122 236,38

-

+22 851,33

145 087,71

Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Príjmy spolu

Návrh na
Rozpočet na
rok 2019

Zmena v rozpočte mesta,
podľa priloženého návrhu

v€

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Výdavky spolu

Hlasovanie: Prítomní:

4. zmenu
rozpočtu na rok
2019 v €

Za:

4. zmena
rozpočtu na
rok 2019
v€

741 155,76

-

+22 851,33

764 007,09

23 289,52

-

+0,00

23 289,52

-

-

-

-

764 445,28

-

+22 851,33

787 296,61

Proti:

Zdržali sa:

V Šaštíne-Strážach dňa 09.12.2019

Vypracovala: Bc. Miroslava Kubová, účtovníčka MsÚ

................................................

Predkladá: Mgr. Jaroslav Suchánek, primátor mesta

...............................................

Návrh uznesenia MsR Šaštín-Stráže č. 1
Mestská rada v Šaštíne-Strážach odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šaštíne-Strážach
zobrať na vedomie zmenu č. 4 Rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže 2019, rozpočtové opatrenie č.
42, 43, 44, 45 a 46.
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Návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo Šaštín-Stráže uznesením č. ........ /2019
berie na vedomie
4. zmenu rozpočtu, vrátane programov a podprogramov, rozpočtovým opatrením č. 42, 43, 44, 45 a 46
v zmysle vnútorného predpisu č. 2/2011 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu
(ŠR), z Európskej únie (EÚ), zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného
subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu obce, podľa prílohy:

Príloha k
Zmena v rozpočte mesta a RO

Rozpočet na
rok 2019

podľa priloženej prílohy

4. zmene
rozpočtu na
rok 2019 v €

v€

Bežné príjmy

v€

765 725,72

-

+4 629,48

0,00

-

+33 000,75

33 000,75

-

-

-

-

765 725,72

-

+37 630,23

803 355,95

Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Príjmy spolu

4. zmena
rozpočtu na rok
2019

770 355,20

Príloha k
Zmena v rozpočte mesta a RO

Rozpočet na
rok 2019

podľa priloženej prílohy

4. zmene
rozpočtu na rok
2019 v €

v€

Bežné výdavky

4. zmena
rozpočtu na
rok 2019
v€

765 725,72

-

+4 629,48

770 355,20

Kapitálové výdavky

-

-

-

-

Finančné operácie výdavkové

-

-

-

-

765 725,72

-

+4 629,48

Výdavky spolu

Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:
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Zdržali sa:

770 355,20

V Šaštíne-Strážach dňa 09.12.2019
Vypracovala: Bc. Miroslava Kubová, účtovníčka MsÚ

...........................................

Predkladá: Mgr. Jaroslav Suchánek, primátor mesta

...........................................

Návrh uznesenia MsR Šaštín-Stráže č. 2
Mestská rada v Šaštíne-Strážach odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šaštíne-Strážach
schváliť zmenu č. 4 Rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže 2019, rozpočtové opatrenie 47, 48, 49, 50
a 51.
Návrh uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo Šaštín-Stráže uznesením č. ......../2019
schvaľuje
4. zmenu rozpočtu, vrátane programov a podprogramov, rozpočtovým opatrením č. 47, 48, 49, 50 a 51
v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a, b, c, d zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa
priloženého návrhu:

Návrh na
Zmena v rozpočte mesta,
podľa priloženého návrhu

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Príjmy spolu

Rozpočet na
rok 2019

4. zmenu
rozpočtu na rok
2019 v €

v€

4. zmena
rozpočtu na
rok 2019
v€

70 793,18

-

+7 815,24

78 608,42

-

-

-

-

51 443,20

-

+15 036,09

66 479,29

122 236,38

-

+22 851,33

145 087,71
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Návrh na
Rozpočet na
rok 2019

Zmena v rozpočte mesta,
podľa priloženého návrhu

v€

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Výdavky spolu

Hlasovanie: Prítomní:

4. zmenu
rozpočtu na rok
2019 v €

Za:

4. zmena
rozpočtu na
rok 2019
v€

741 155,76

-

+22 851,33

764 007,09

23 289,52

-

+0,00

23 289,52

-

-

-

-

764 445,28

-

+22 851,33

787 296,61

Proti:

Zdržali sa:

V Šaštíne-Strážach dňa 09.12.2019

Vypracovala: Bc. Miroslava Kubová, účtovníčka MsÚ

................................................

Predkladá: Mgr. Jaroslav Suchánek, primátor mesta

...............................................

3. Dôvodová správa
Návrh na 4. zmenu rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2019 sa predkladá v súlade s § 14
Zák. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poslancom na vedomie sa predkladá Rozpočtové opatrenie č. 42, 43, 44, 45 a 46 v zmysle
vnútorného predpisu č. 2/2011 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu,
z Európskej únie, zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru.
Ide o poskytnutie finančných prostriedkov na rodinné prídavky, zvýšenie fin. prostriedkov na
rekreačné poukazy, zvýšenie fin. prostriedkov na odchodné, zníženie fin. prostriedkov na
dopravné, zníženie fin. prostriedkov na vzdelávacie poukazy, zvýšenie – zmeny stupníc
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platových taríf – V_10a, zníženie – úprava po zbere dát k 15.09.2019 – V_11, vrátenie
preplatkov zo sociálneho poistenia za rok 2018 a príjem na účet mesta – projekt CIZS:
žiadosť o platbu.

Na schválenie sa poslancom MsZ predkladá návrh na štvrtú zmenu rozpočtu roku 2019
nasledovne:
-

Rozpočtové opatrenie č. 47 – presun fin. prostriedkov medzi položkami ŠJ pri ZŠ
Rozpočtové opatrenie č. 48 – zapojenie rezervného fondu do príjmov a jeho čerpanie
Rozpočtové opatrenie č. 49 – úprava rozpočtu u ZPS
Rozpočtové opatrenie č. 50 – rozpočet mesta /úprava bežných príjmov a výdavkov
Rozpočtové opatrenie č. 51 – kapitálový rozpočet mesta

Vyhotovila: Bc. Miroslava Kubová, účt. MsÚ

.............................................

Schválil: Mgr. Jaroslav Suchánek, primátor mesta

.............................................

V Šaštíne-Strážach dňa 09.12.2019

4. Materiál
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Mesto Šaštín-Stráže, Alej 549,908 41 Šaštín-Stráže
Príloha

4. zmena rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2019

BEŽNÝ ROZPOČET (BR)
poslancom na vedomie
Dôvod zmeny:
V príjmovej časti: Zmeny rozpočtu sú v súlade s poskytnutými prostriedkami
na činnosti uvedené v tabuľkovej časti, riadok 1 . Ide o prostriedky zo ŠR.
Časť I. Príjmy:
Č.
r.

Položka

1

312001

v€

Názov

Kód
zdroj

BT - Rodinné prídavky

111
Spolu

ROZPOČET na rok 2019

Schválený

4. zmena RO č. 42

Rozdiel

1 261,72

1 505,12

243,40

1 261,72

1 505,12

243,40

Dôvod zmeny:
Vo výdavkovej časti, v nadväznosti na príjmovú časť sa výdavky spolu upravujú - zvyšujú o sumu
243,40 €.
Časť II. Výdavky:
Č.
r.
1

Klasifikácia Položka Názov

Program
podporgram

10.4.0

633

Rodinné prídavky

01404

Kód
zdroj
111

Spolu

ROZPOČET na rok 2019

Schválený
1 261,72
1 261,72

1 505,12

Rozdiel
243,40

1 505,12

243,40

4. zmena RO č. 42

Program 14 - Sociálne služby, podprogram 01404 - Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Kód zdroja: 111 - prostriedky zo štátneho rozpočtu.
Predkladá: Bc. Miroslava Kubová

Mgr. Jaroslav Suchánek
primátor mesta

V Šaštíne-Strážach dňa 18.11.2019
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Mesto Šaštín-Stráže, Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže

Príloha:

4. zmena rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2019

BEŽNÝ ROZPOČET (BR),

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET (KR)

poslancom na vedomie

Dôvod zmeny:
V príjmovej časti rozpočtu:

Položka 312012 = zvýšenie normatívnych fin. prostriedkov na základe rozpisu z Okresného úradu
Trnava, odbor školstva - príspevok na rekreáciu
Položka 312012 = zvýšenie nenormatívnych fin. prostriedkov na základe rozpisu z Okresného úradu
Trnava, odbor školstva - odchodné
Položka 312012 = zníženie nenormatívnych fin. prostriedkov na základe rozpisu z Okresného úradu
Trnava, odbor školstva - dopravné
Položka 312012 = zníženie nenormatívnych fin. prostriedkov na základe rozpisu z Okresného úradu
Trnava, odbor školstva - vzdelávacie poukazy

Časť I.: Príjmy
Č.
r.
1
2
3
4

v€

Položka Názov
312012
312012
312012
312012

BR, KR

Kód
zdroj

BR
BR
BR
BR

111
111
111
111

Rozpočet

ZŠ - normatívne fin. prostiedky RP
ZŠ - nenormat. fin. pr. Odchodné
ZŠ - nenormat. fin. pr. Dopravné
ZŠ - nenormat. fin. pr. VP

Spolu 1 - 4

ROZPOČET na rok 2019

Schválený

4. zmena RO č. 43

Rozdiel

550,00
0,00
1 400,00
9 600,00

825,00
1 274,00
966,00
9 255,00

275,00
1 274,00
-434,00
-345,00

11 550,00

12 320,00

770,00

Dôvod zmeny:
Vo výdavkovej časti, v nadväznosti na príjmovú časť sa výdavky spolu zvyšujú o sumu 770,00 €.
O výdavkoch na riadkoch 1- 12 účtujú školy podľa rozpočtovej klasifikácie a o riadku 13 Mesto.
Časť II.: Výdavky BR
Č.
r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Rozpočtová
klasifikácia

09.1.2.1
09.2.1.1
09.1.2.1
09.2.1.1
09.2.1.1
09.1.2.1
09.2.1.1
09.1.2.1
09.2.1.1
09.1.2.1
09.2.1.1
09.5.0
09.5.0

v €

PoložkaNázov
630
630
630
630
640
610
610
620
620
630
630
630
630

ZŠ - nor. fin. pr. Rekr. Poukazy
ZŠ - nor. fin. pr. Rekr. Poukazy
ZŠ - nor. fin. pr. Odchodné
ZŠ - nor. fin. pr. Odchodné
ZŠ - nor. fin. pr. Dopravné
BT - vzdelávacie poukazy
BT - vzdelávacie poukazy
BT - vzdelávacie poukazy
BT - vzdelávacie poukazy
BT - vzdelávacie poukazy
BT - vzdelávacie poukazy
BT - vzdelávacie poukazy ZUŠ
BT - vzdelávacie poukazy CVČ

Program Kód
podprogram

zdroj

00902
00902
00902
00902
00902
00902
00902
00902
00902
00902
00902
00905
00906

111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111

Spolu 1 - 13

ROZPOČET na rok 2019

Schválený

4. zmena RO č. 43

Rozdiel

220,00
330,00
0,00
0,00
1 400,00
2 016,00
3 024,00
704,00
1 056,00
200,00
300,00
0,00
2 300,00

330,00
495,00
510,00
764,00
966,00
1 556,00
2 334,00
543,00
814,00
200,00
300,00
666,00
2 842,00

110,00
165,00
510,00
764,00
-434,00
-460,00
-690,00
-161,00
-242,00
0,00
0,00
666,00
542,00

11 550,00

12 320,00

770,00

Program 9 - Vzdelávanie
Kód zdroja 111 = prostriedky zo ŠR

Predkladá:

Mgr. Jaroslav Suchánek, primátor mesta

Vyhotovila. Viera Kubeňáková
V Šaštíne-Strážach dňa 18.11.2019
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Mesto Šaštín-Stráže, Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže

Príloha:

4. zmena rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2019

BEŽNÝ ROZPOČET (BR),

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET (KR)

poslancom na vedomie

Dôvod zmeny:
V príjmovej časti rozpočtu:

Položka 312012 = zvýšenie normatívnych fin. prostriedkov na základe rozpisu z Okresného úradu
Trnava, odbor školstva - zmeny stupníc platových taríf - V_10a
Položka 312012 = zníženie normatívnych fin. prostriedkov na základe rozpisu z Okresného úradu
Trnava, odbor školstva - úprava po zbere dát k 15.9.2019 - V_11

Časť I.: Príjmy
Č.
r.
1

Názov

Položka

312012 ZŠ - normatívne fin. prostiedky

BR, KR

Kód
zdroj

BR

111

Rozpočet

Spolu 1 -1

v€

ROZPOČET na rok 2019

Schválený

4. zmena RO č. 44

Rozdiel

752 914,00

756 507,00

3 593,00

752 914,00

756 507,00

3 593,00

Dôvod zmeny:
Vo výdavkovej časti, v nadväznosti na príjmovú časť sa výdavky spolu zvyšujú o sumu 3 593,00 €.
O výdavkoch na riadkoch 1- 8 účtuje škola podľa rozpočtovej klasifikácie.
Časť II.: Výdavky BR
Č.
r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rozpočtová
klasifikácia

09.1.2.1
09.2.1.1
09.1.2.1
09.2.1.1
09.1.2.1
09.2.1.1
09.1.2.1
09.2.1.1

v €

Položka

610
610
620
620
630
630
640
640

Názov
ZŠ - normatívne fin. prostriedky
ZŠ - normatívne fin. prostriedky
ZŠ - normatívne fin. prostriedky
ZŠ - normatívne fin. prostriedky
ZŠ - normatívne fin. prostriedky
ZŠ - normatívne fin. prostriedky
ZŠ - normatívne fin. prostriedky
ZŠ - normatívne fin. prostriedky

Spolu 1 - 8

Program Kód
podprogram

zdroj

00902
00902
00902
00902
00902
00902
00902
00902

111
111
111
111
111
111
111
111

ROZPOČET na rok 2019

Schválený

4. zmena RO č. 44

Rozdiel

192 270,00
288 406,00
67 198,00
100 798,00
40 497,00
60 745,00
1 200,00
1 800,00

193 355,00
290 033,00
67 577,00
101 366,00
40 471,00
60 705,00
1 200,00
1 800,00

1 085,00
1 627,00
379,00
568,00
-26,00
-40,00
0,00
0,00

752 914,00

756 507,00

3 593,00

Program 9 - Vzdelávanie
Kód zdroja 111 = prostriedky zo ŠR

Predkladá:

Mgr. Jaroslav Suchánek, primátor mesta

Vyhotovila. Viera Kubeňáková
V Šaštíne-Strážach dňa 21.11.2019
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Mesto Šaštín-Stráže, Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže

Príloha:

4. zmena rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2019

I. BEŽNÝ ROZPOČET
Časť I. Príjmy:

v€

Dôvod zmeny: Vrátené preplatky zo sociálného poistenia za rok 2018
Č.
r.
1

Položka Názov

BR, KR

Kód
zdroj

BR

131I

Rozpočet

292012 Preplatky za poistné ZŠ

Spolu

ROZPOČET na rok 2019
4. zmena RO č. 45
Rozdiel

Schválený

0,00

23,08

23,08

0,00

23,08

23,08

Časť II. Výdavky:

v €

Dôvod zmeny: ZŠ navýšenie o sumu 23,08

Č.
r.

Rozpočtová
klasifikácia

Položka Názov

1 09.1.2.1 610
2 09.2.1.1 610

Program
podprogram

Základná škola
Zákldná škola

00902
00902

Spolu 1 - 2

Kód
zdroj
131I
131I

ROZPOČET na rok 2019
Schválený
4. zmena RO č. 45
Rozdiel
0,00
0,00

9,23
13,85

9,23
13,85

0,00

23,08

23,08

Program 9 - Vzdelávanie

Mgr. Jaroslav Suchánek, primátor mesta
Vyhotovila: Viera Kubeňáková
V Šaštíne-Strážach dňa 11.11.2019
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Mesto Šaštín-Stráže, Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže

Príloha:

4. zmena rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2019

I. BEŽNÝ ROZPOČET
Časť I. Príjmy:

v€

Dôvod zmeny: Kapitálový príjem na účet mesta - projekt CIZS: žiadosť o platbu.
Č.
r.
1

Položka Názov

Rozpočet
BR, KR

322001 Žiadosť o platbu k projektu: CIZS, príjem

Kód
zdroj

KR

ROZPOČET na rok 2019
4. zmena RO č. 46
Rozdiel

Schválený

0,00

33 000,75

33 000,75

0,00

33 000,75

33 000,75

na účet mesta

Spolu
Časť II. Výdavky:

v €

Dôvod zmeny: vo výdavkovej časti nebola žiadna zmena.

Č.
r.

Rozpočtová
klasifikácia

Položka Názov

Program
podprogram

Spolu

Kód
zdroj

ROZPOČET na rok 2019
Schválený
4. zmena RO č. 46
Rozdiel

0,00

0,00

Mgr. Jaroslav Suchánek, primátor mesta
Vyhotovila: Bc. Miroslava Kubová
V Šaštíne-Strážach dňa 09.12.2019

37 / 323

0,00

Mesto Šaštín-Stráže, Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže

Návrh: 4. zmena rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2019
I. BEŽNÝ ROZPOČET
Časť I. Príjmy:

v€

Dôvod zmeny:
Č.
r.

Položka Názov

Rozpočet
BR, KR

Kód
zdroj

Spolu

ROZPOČET na rok 2019
4. zmena RO č. 47
Rozdiel

Schválený

0,00

0,00

Časť II. Výdavky:

0,00

v €

Dôvod zmeny: Predpokladaný nárast obedov sa nenaplnil, z toho dôvodu žiadame nevyčerpané prostriedky
presunúť na prevádzku ŠJ.
O výdavkoch účtuje ZŠ
Č.
r.

Rozpočtová
klasifikácia

1
2
3
4
5
6
7
8

09.6.0.2
09.6.0.3
09.6.0.2
09.6.0.3
09.6.0.2
09.6.0.3
09.6.0.2
09.6.0.3

Položka Názov

610
610
620
620
630
630
640
640

ŠJ pri ZŠ
ŠJ pri ZŠ
ŠJ pri ZŠ
ŠJ pri ZŠ
ŠJ pri ZŠ
ŠJ pri ZŠ
ŠJ pri ZŠ
ŠJ pri ZŠ

podprogram

Kód
zdroj

0904
0904
0904
0904
0904
0904
0904
0904

41
41
41
41
41
41
41
41

Program

Spolu 1 - 8

ROZPOČET na rok 2019
4. zmena RO č. 47
Rozdiel

Schválený

25 725,00
38 592,00
9 098,00
13 647,00
9 166,00
13 749,00
160,00
240,00

23 443,00
35 169,00
8 300,00
12 450,00
12 246,00
18 369,00
160,00
240,00

-2 282,00
-3 423,00
-798,00
-1 197,00
3 080,00
4 620,00
0,00
0,00

110 377,00

110 377,00

0,00

Program 9 - Vzdelávanie

Mgr. Jaroslav Suchánek, primátor mesta

Vyhotovila. Viera Kubeňáková
V Šaštíne-Strážach dňa 4.12.2019
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Mesto Šaštín-Stráže, Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže
Návrh 4. zmeny rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2019
I. BEŽNÝ ROZPOČET (BR),
II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET (KR),

FINANČNÉ OPERÁCIE (FO) - príjmové a výdavkové

Časť I.: Príjmy
Č.
r.

1

v€
ROZPOČET na rok 2019
Kód
zdroj Schválený 4. zmena RO č. 48 Rozdiel

Položka Názov
454001 Prevod prostriedkov z RF

FO

46

Spolu

51 443,20

66 479,29 13 831,38

51 443,20

66 479,29 15 036,09

Časť II.: Výdavky

v €

Č. Rozpočtová Položka Názov
r. klasifikácia

1

04.5.1

635

2

08.4.0

635

3

04.5.1

635

Oprava komunikácií Námestie Chodník,
havarijný stav
Riešenie havarijného
stavu oplotenia - cintorín
Stráže
Oprava komunikácií M. Nešpora, havarijný
stav

00702

46

0,00

00404

46

0,00

00702

46

0,00

Spolu 1 - 3

Kód zdroja 46

ROZPOČET na rok 2019
zdroj Schválený 4. zmena RO č. 48 Rozdiel

Program Kód
Podprogram

0,00

1 331,38

1 331,38

12 843,00 12 843,00

861,71

861,71

15 036,09 15 036,09

= prevod z rezervného fondu

Predkladá:

Mgr. Jaroslav Suchánek, primátor mesta

Spracovala: Bc. Miroslava Kubová
V Šaštíne-Strážach dňa 09.12.2019

39 / 323

Mesto Šaštín-Stráže, Alej 549,908 41 Šaštín-Stráže

Návrh

4. zmena Rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2019

I. BEŽNÝ ROZPOČET

Časť I.: Príjmy
Č.
r.

v€

Položka Názov

BR

Kód
zdroj

BR

41

Rozpočet

1
Spolu

ROZPOČET rok 2019
Schválený 4. zmena RO č. 49
Rozdiel
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V príjmovej časti zmena nebola.

Časť II.: Výdavky

v €

Program Kód
Č. Rozpočtová Položka Názov
r. klasifikácia
Podprogram zdroj
1 10.2.0
600
Zariadenie pre seniorov 01401
41

Spolu

ROZPOČET rok 2019
Schválený 4. zmena RO č. 49
Rozdiel
350 699,00

327 240,00

-23 459,00

350 699,00

327 240,00

-23 459,00

Dôvod zmeny: Po prehodnotení nákladov na zabezpečovanie poskytovania sociálnych služieb
k 30.09.2019 a predpokladaných nevyhnutných nákladov do konca roka 2019 sa rozpočet Zariadenia
pre seniorov na rok 2019 upravuje na sumu 327 240,00 €.
Program 14 - Sociálne služby, podprogram - Domov dôchodcov
O výdavkoch účtuje RO - Zariadenie pre seniorov.

Spracovala: Bc. Miroslava Kubová, účtovníčka MsÚ

Predkladá:

Mgr.
IngJaroslav Suchánek
primátor mesta

V Šaštíne-Strážach dňa 19.11.2019
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Mesto Šaštín-Stráže, Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže

Návrh: 4. zmena rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2019
poslancom na schválenie
I. BEŽNÝ ROZPOČET
Časť I. Príjmy:

v€

Dôvod zmeny:
Č.
r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Položka Názov

Rozpočet Kód
BR, KR zdroj

133012
212003
221004
221004
221004
223001
223001
223001
292012
292019

Daň za užívanie VP
NP - jednorazový prenájom
Admin. poplatky - výherné prístroje
Admin. poplatky - matrika
Rybárske lístky
Mestský rozhlas - relácie
Za obradnú miestnosť
Predaj monografie
Dobropisy
Príjem - skladník CO

BR
BR
BR
BR
BR
BR
BR
BR
BR
BR

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

Spolu 1 - 10

ROZPOČET na rok 2019
4.zmena RO č. 50
Rozdiel

Schválený

5 831,37
2 551,72
33 871,61
3 850,00
1 419,50
750,00
2 000,00
1 541,90
18 782,34
194,74

8 607,37
5 051,50
34 071,61
4 731,00
2 059,00
841,00
2 045,00
1 739,90
18 832,61
629,43

2 776,00
2 499,78
200,00
881,00
639,50
91,00
45,00
198,00
50,27
434,69

70 793,18

78 608,42

7 815,24

Časť II. Výdavky:
Č.
r.
1
2
3
4
5

Rozpočtová
klasifikácia

09.5.0
09.5.0
06.4.0
06.4.0
08.4.0

v €

PoložkaNázov

Program Kód
podprogram
zdroj

635
633
637
635
634

Centrum voľného času - opravy
Centrum voľného času - materiál
Verejné osvetlenie - vš. služby
Verejné osvetlenie - opravy
Náboženské a iné spoloč.

00906
00906
00504
00504
01403

ROZPOČET na rok 2019
4.zmena RO č. 50
Rozdiel

Schválený

41
41
41
41
41

1 800,00
0,00
5 000,00
0,00
2 500,00

189,00
1 611,00
3 417,50
1 582,50
1 900,00

-1 611,00
1 611,00
-1 582,50
1 582,50
-600,00

01403 41

0,00

600,00

600,00

00404 41

1 700,00

1 500,00

-200,00

00403 41

0,00

200,00

200,00

00102 41
00404 41

500,00
0,00

200,00
300,00

-300,00
300,00

00304 41

20 000,00

15 000,00

-5 000,00

00504
00702
00408
00202

41
41
41
41

4 000,00
10 000,00
8 500,00
57 176,00

1 000,00
7 602,52
5 500,00
54 676,00

-3 000,00
-2 397,48
-3 000,00
-2 500,00

00304 41
0030201 41

4 200,00
4 664,00

600,00
7 664,00

-3 600,00
3 000,00

0030201 41

2 565,00

3 565,00

1 000,00

služby - doprava

6

08.4.0

633

Náboženské a iné spoloč.
služby - materiál /výp. technika/

7

08.4.0

635

Náboženské a iné spoloč.
služby - opravy

8

08.2.0

633

Ost. kultúrne služby - materiál
knihy k uzavretiu manželstva

9
10

01.1.2
08.4.0

637
637

Finančná oblasť - služby
Náboženské a iné spoloč.
služby - posudok oporný múr
cintorína Stráže

11

01.1.1

637

Výdavky verejnej správy služby

12
13
14
15

06.4.0
04.5.1
08.2.0
08.1.0

633
633
632
644

Verejné osvetlenie - materiál
Cestná doprava - materiál
Ost. kultúrne služby - plyn
BT - Gazárka, s.r.o. - vrátenie
nevyčerpaných fin. prostr.

16
17

01.1.1
01.1.1

637
633

Výdavky verej. správy - služby
Výdavky verejnej správy materiál /výpočtová technika/

18

01.1.1

633

Výdavky verejnej správy -
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materiál /regál do archívu/

19

08.4.0

642

Náboženské a iné spoloč.

00105 41

4 820,34

5 125,34

305,00

00602 41

35 318,86

41 818,86

6 500,00

00601 41

0,00

9 356,65

9 356,65

00102 41

4 100,00

5 700,00

1 600,00

00106 41

3 150,00

4 880,00

1 730,00

00501 41

2 067,38

2 628,62

561,24

00502 41

0,00

420,00

420,00

00601 41
00601 41

4 800,00
102 018,18

5 300,00
125 657,83

500,00
23 639,65

01404 41

900,00

1 190,00

290,00

00304 41

300,00

669,18

369,18

00702 41

0,00

1 500,00

1 500,00

služby - bežné tranfery jednotl.

20

05.2.0

635

Nakladanie s odpadovými

21

05.1.0

637

Nakladanie s odpadmi -

vodami - údržba kanalizácie
poplatky /zákonné/

22

01.1.2

637

Finančná oblasť - služby
poplatky banke

23

01.1.1

637

Výdavky verejnej správy služby - školenia

24

03.6.0

635

Kamerový systém - údržba
čistenie kamier

25

04.2.1

637

Veterinárna oblasť - služby

26
27

05.1.0
05.1.0

633
637

Nakladanie s odpadmi - materiál
Nakladanie s odpadmi - služby

28

10.7.0

637

Soc. pomoc občanom v HN -

deratizácia

vývoz komunálneho odpadu
Pochovanie na trovy mesta

29

01.1.1

633

Výdavky verejnej správy -

30

04.5.1

637

Cestná doprava - služby

materiál /licencia/
delimitácia pozemkov pod
cestami zo Slov. pozemkového
fondu

Spolu 1 - 30

Vyhotovila: Bc. Miroslava Kubová
Šaštíne-Strážach dňa 09.12.2019

280 079,76 311 354,00 31 274,24

Mgr. Jaroslav Suchánek, primátor mesta
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Mesto Šaštín-Stráže, Alej 549 , 908 41 Šaštín-Stráže
strana 1

Návrh 4. zmeny rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2019
poslancom na schválenie
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Časť I. Príjmy: v príjmovej časti nebola žiadna zmena
v€
Č. Názov
r.

Kód
zdroj

Spolu

Č. Položka Názov
r.
1 04.5.1
717 - Projekt: Cyklotrasa,
2 05.2.0

3 06.2.0

4 01.1.1
5 09.1.2
6 09.1.2

5% spolufinancovanie
717 - Montáž kanalizačných
rúr na ul. Štúrova /nájomné
byty/
717 - Projekt: Dobudovanie
detského ihriska, spolufinancovanie mesta
711 - Webové sídlo mesta
716 - Projekt ZŠ - kanalizácia spolufinancovanie
700 - Projekt - Budovanie
a zlepšenie techn. vybav.
učební v ZŠ Šaštín-Stráže
spolufinancovanie mesta

ROZPOČET rok 2019
Schválený a upr. 4. zmena RO č. 51

0,00

Program
podprogram

00701

Rozdiel

0,00

0,00

ROZPOČET rok 2019
Kód
zdroj Schválený a upr. 4. zmena RO č. 51 Rozdiel
43
22 889,52
10 902,74 -11 986,78

00602

43

0,00

645,10

645,10

01201

43

400,00

1 654,00

1 254,00

00203
00902

43
43

0,00
0,00

3 600,00
2 384,40

3 600,00
2 384,40

00902

43

0,00

4 103,28

4 103,28

23 289,52

23 289,52

0,00

Spolu r. 1 - 6

Spracovala: Bc. Miroslava Kubová, účtovníčka MsÚ
Predkladá:

Mgr. Jaroslav Suchánek
primátor mesta

V Šaštíne-Strážach dňa 09.12.2019
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MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: 6
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 11.12.2019
Návrh Splnomocnenie primátora na vykonanie záverečnej úpravy rozpočtu
mesta k 31.12.2019
Materiál sa predkladá na základe:
Zákona č. 583/2004 Z.z.
Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia MsZ
2. Návrh uznesenia MsR
3. Dôvodová správa

Materiál predkladá:
Mgr. Jaroslav Suchánek
Primátor mesta
Materiál vypracoval:
Bc. Miroslava Kubová
Účtovníčka mesta

Šaštín-Stráže , 15.11.2019
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NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č. ......../2019
zo dňa 11.12.2019

Návrh Splnomocnenie primátora na vykonanie záverečnej úpravy rozpočtu
mesta k 31.12.2019
Číslo materiálu: 6
Predkladá:

Mgr. Jaroslav Suchánek

___________________________________________________________________________
Návrh uznesenia MsZ v Šaštíne-Strážach č. ..../2019
Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach
Splnomocňuje
Primátora mesta na vykonanie záverečnej úpravy rozpočtu mesta medzi položkami
k 31.12.2019 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, t.j. celková výška príjmov a výdavkov rozpočtu mesta zostane
nezmenená.

Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

Návrh uznesenia MsR v Šaštíne-Strážach č. ..../2019
Mestská rada odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šaštíne-Strážach schváliť
splnomocnenie
Primátora mesta na vykonanie záverečnej úpravy rozpočtu mesta medzi položkami
k 31.12.2019 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z.
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o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, t.j. celková výška príjmov a výdavkov rozpočtu mesta zostane
nezmenená.

Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

Dôvodová správa
V zmysle ustanovenia §14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. môže MsZ uznesením
splnomocniť primátora mesta na vykonanie záverečnej úpravy rozpočtu mesta medzi
položkami k 31.12.2019, t. j. celková výška príjmov a výdavkov rozpočtu mesta zostane
nezmenená.
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MESTO ŠAŚTÍN-STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Číslo: 7

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 11.12.2019

Návrh: Rozpočet Mesta Šaštín-Stráže na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a
2022-odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Šaštín-Stráže

Materiál sa predkladá na základe:
Zákona č. 369/1990 Z.z.

Materiál obsahuje:

1.Návrh uznesenia MsZ
2. Dôvodová správa
3. Materiál
Materiál predkladá:
Ing. Anton Mošať
hlavný kontrolór

Materiál vypracoval:
Ing. Anton Mošať

Šaštín-Stráže 9.12.2019
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NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č. ......../2019
zo dňa 11.12.2019

k návrhu
Rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022– odborné
stanovisko hlavného kontrolóra mesta Šaštín-Stráže:
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
Rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022

Číslo materiálu: 7

Predkladá:

Ing. Anton Mošať
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Mesto Šaštín-Stráže, Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže

Dôvodová správa

V zmysle §18 f, odsek 1, písmeno c, zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov hlavný kontrolór vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce
a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.
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Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže

Predkladá: Ing. Anton Mošať
hlavný kontrolór

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu
Rozpočet Mesta Šaštín-Stráže na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022.

Obsah dokumentu:
1.
2.
3.

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2020,2021,2022
Tabuľka č. 1 – sumár príjmov a výdavkov na roky 2020,2021,2022
Tabuľka č. 2 Rozpočtované dotácie na r. 2020 v zmysle VZN č. 1/2019 o poskytovaní
dotácií:

Šaštín-Stráže 10.12.2019

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2020 s
výhľadom na roky 2021 – 2022
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Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2020 s
výhľadom na roky 2021 – 2022 predkladám podľa § 18f odsek 1 písmeno c) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej v zn.n.p.).
Stanovisko som vypracoval na základe návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2020,
2021 a 2022, spracovaného podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie a na základe návrhu
rozpočtu výdavkov v programovom členení.
A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA STANOVISKA
Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu
viacročného rozpočtu mesta na roky 2020 – 2022 (ďalej len „návrh rozpočtu“) z troch
hľadísk:
1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu
1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi (v čase spracovávania návrhu), a to zákonmi:
• č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v zn.n.p.
• č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v zn.n.p.
• č. 493/2011 Z.z. ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti
• č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v zn.n.p., vrátane Nariadenia vlády SR č. 668/2004
Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v platnom znení
• č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné
stavebné odpady v zn.n.p.
• č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v
zn.n.p.
• č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v zn.n.p.
• Vyhláška Štatistického úradu SR č. 257/2014 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia
výdavkov verejnej správy (SK COFOG)
• Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú
podľa zákona č. 553/2003 Z.z. v zn.n.p. na rok 2019 a 2020 (Vyhlásenie zástupcov
sociálnych partnerov k dohode o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa v štátnej službe a
vo verejnej službe na roky 2019 a 2020).
• č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
•
nariadenie vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov
územnej samosprávy
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•
opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších
predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia
a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
•
zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Šaštín-Stráže, schválené
uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Šaštín-Stráže č.68/2019 zo dňa 27.3.2019.
•
Zákon č. 544/2010 Z.z o dotáciach v pôsobnosti MPSVaR SR a jeho platnej novely.
•
Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami Mesta Šaštín-Stráže.
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s platnými všeobecne záväznými nariadeniami
Šaštín-Stráže, zohľadnil navrhované všeobecne záväzné nariadenie o financovaní základných
umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta
Šaštín-Stráže (ďalej VZN):
 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 1/2019 poskytovaní dotácií z
rozpočtu mesta
 Dodatok č. 1 k VZN č. 26/2014 o úhradách za sociálne služby poskytované Mestom
Šaštín-Stráže
 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 10/2016 o trhovom poriadku
príležitostných trhov
 Sadzobník cien (služieb) Mesta Šaštín-Stráže
 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 7/2016 o spôsobe nakladania s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území mesta Šaštín-Stráže
 VZN č. 17/2013 včítane dodatkov o financovaní základnej umeleckej školy, materskej
školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín-Stráže
 VZN č. 8/2014 – Trhový poriadok
 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 5/2015 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 3/2015 o dani z nehnuteľností
 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 26/2014 úhradách za sociálne
služby poskytované Mestom Šaštín-Stráže

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany Mesta Šaštín-Stráže
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Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Šaštín-Stráže a na webovej stránke
mesta Šaštín-Stráže odo dňa 24. 10. 2019, t. j. v zákonom stanovenej lehote v súlade s § 9
ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn.n.p.
2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR
č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a
ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v platnom znení, ktorá je záväzná pri
zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy. Podľa nej sa jednotne určujú a triedia príjmy a
výdavky rozpočtu vrátane ich vecného vymedzenia a finančné operácie s finančnými aktívami
a pasívami.
Návrh rozpočtu výdavkov bol spracovaný podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č.
257/2014 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy. zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z.n.p.
Návrh programového rozpočtu pre roky 2020 - 2022 podľa § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
zn.n.p. obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele mesta, ktoré bude realizovať z
výdavkov rozpočtu mesta, v členení na programy, podprogramy, ktoré je potrebné po
schválení rozpočtu zmeniť a doplniť.
B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU
Východiskom pre tvorbu návrhu rozpočtu bol návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2020 –
2022, návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2020, schválené a navrhované legislatívne
zmeny dotknutých právnych noriem, očakávaný vývoj hospodárenia mesta za rok 2019. Na
základe zhodnotenia reálneho naplnenia rozpočtu príjmov, fondových zdrojov mesto
prikročilo k zostaveniu výdavkovej časti rozpočtu.
C. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU
Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn.n.p. v členení podľa § 9
ods. 1 citovaného zákona na:
a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok - rok 2020,
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2021,
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – rok
2022. Viacročný rozpočet je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet
mesta na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok je záväzný
(rok 2020), rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky majú orientačný charakter, ich
ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch.
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Návrh rozpočtu na rok 2020 je spracovaný v súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
zn.n.p. vnútorne členený na:
a) bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky,
b) kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
c) finančné operácie.
Návrh rozpočtu je predložený na schválenie v členení na úrovni hlavnej kategórie
ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie tak, ako to určuje § 10 ods. 4 zákona
č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v zn.n.p.
V súlade s § 10 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn.n.p. je návrh rozpočtu výdavkov
spracovaný podľa programov.
V súlade s § 10 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn.n.p. je návrh rozpočtu príjmov
predložený v členení podľa rozpočtovej klasifikácie.
Návrh rozpočtu obsahuje aj údaje o finančných operáciách tak ako to určuje § 10 ods. 6
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v zn.n.p.
Návrh rozpočtu obsahuje predpokladaný objem podielu na daniach v správe štátu podľa
zákona č. 564/2004 Z.z. v platnom znení o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov.
Návrh rozpočtu obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k
právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom, podnikateľským subjektom
pôsobiacim na území mesta, vyplývajúce pre nich zo všeobecne záväzných nariadení mesta,
neštátnym školským zariadeniam a z uzatvorených zmluvných vzťahov.
Nezanedbateľný objem v návrhu rozpočtu predstavujú transfery zo štátneho rozpočtu na
prenesený výkon štátnej správy (základné školstvo a vzdelávacie poukazy, materské školy – 5
ročné deti, školský úrad, matrika, register obyvateľstva, ŠFRB, stavebný poriadok,
starostlivosť o životné prostredie , ....); transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu
(chránené dielne, aktivačná činnosť, hmotná núdza, komunálne a parlamentné voľby, projekt
komunitní pracovníci,); transfery z rozpočtu mesta (školstvo – originálne kompetencie).
Jeho súčasťou sú aj rozpočty príjmov a výdavkov občianskych združení, pôsobiacich na
území Mesta Šaštín-Stráže. Obsahuje tiež finančné vzťahy k spoločnostiam, zakladateľom
ktorých je Mesto Šaštín-Stráže. Návrh rozpočtu mesta obsahuje skutočné plnenie rozpočtu,
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schváleného na rok 2019 a údaje o očakávanej skutočnosti v roku 2019. Je zostavený na tri
rozpočtové roky, a tým Mesto Šaštín-Stráže dodržalo ustanovenie § 4 ods. 6 zákona č.
523/2004 Z.z. v platnom znení a ust. Čl. 9 ods. 1 Ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. v
platnom znení.

Návrh viacročného rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže je spracovaný podľa zákona číslo
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v súlade s poslednou
novelizáciou tohto zákona.
Rozpočet sa vnútorne, v súlade so zákonom, člení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a
súčasťou rozpočtu sú i finančné operácie. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný.
Celkový prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže je uvedený v
predloženom Klasickom rozpočte k programovému rozpočtu na obdobie 2020 až 2022.
Návrh rozpočtu bol zverejnený obvyklým spôsobom pred rokovaním mestského
zastupiteľstva. V rozpočte mesta sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným
predpisom a platnou rozpočtovou klasifikáciou na rok 2020.
Do prípravnej fázy tvorby rozpočtu boli zapojené jednotlivé oddelenia mestského úradu, boli
zohľadnené žiadosti a podnety právnických a fyzických osôb-podnikateľov a občanov mesta.

Pri zostavovaní rozpočtu sa vychádzalo z dosiahnutého plnenia k 31.10.2019, z plánovaného
plnenia k 31.12.2019 a plánovaných nových úloh, ktoré sú v navrhovanom rozpočte
zapracované v súlade s Rozvojovým programom mesta na rok 2020 a so základným
strategickým plánovacím dokumentom, t.j. s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Mesta Šaštín-Stráže.

Bežné transféry /BT/, ktoré mesto poskytuje v súlade so Všeobecne záväzným nariadením
mesta č. 1/2019 o poskytovaní dotácií, právnickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom
na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný
účel, sú uvedené v rozpočte v klasifikáciách jednotlivo podľa žiadateľov. Návrh výšky
jednotlivých dotácií je spracovaný do samostatného prehľadu – tabuľky, úhrnom v sume
33 300,00 €.
Tabuľka č. 1 – sumár príjmov a výdavkov na roky 2017,2018, očakávaná skutočnosť na
rok 2019 a návrh rozpočtu na roky 2020,2021 a 2022.
Výdavková strana rozpočtu je ovplyvnená opatreniami v oblasti odmeňovania vo verejnej
správe. V zmysle vyhlásenia zástupcov sociálnych partnerov k dohode o kolektívnych
zmluvách vyššieho stupňa v štátnej službe a vo verejnej službe na roky 2019 a 2020 sú v
rozpočte alokované prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov od 1. januára 2019 na
úrovni 6 % z požadovaných 10 %. Súčasťou vyhlásenia je aj dohoda na valorizácii od 1.

55 / 323

januára 2020 taktiež vo výške 10 %, čo rozpočet zohľadňuje, nie je však v súčasnosti známe,
akým spôsobom a či vôbec bude zo strany štátu tento schodok dofinancovaný. V návrhu
rozpočtu sa premietajú aj dopady novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003
Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Okrem
valorizácie platov, ktorá sa týka rovnako aj učiteľov nie sú v návrhu rozpočtu zabezpečené
finančné prostriedky pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a učiteľov
na realizáciu zvýhodneného odmeňovania začínajúcich učiteľov od 1. septembra 2019 v
súlade s Národným programom rozvoja výchovy a vzdelávania schváleným vládou
Slovenskej republiky. Na tomto úseku je potrebné venovať zvýšenú pozornosť nielen zo
strany mesta, ale aj štatutárov organizácií a požadovať dofinancovanie štátom prijatých
opatrení.
Príjmová časť rozpočtu
Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku
Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej správe zo štátneho rozpočtu:
Na základe verejne dostupných informácií v čase zostavovania návrhu rozpočtu mesta
Šaštín-Stráže na obdobie 2019-2021 (napríklad: predbežné informácie sekcie finančnej
kontroly združenia obci Slovenska), výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný
územnej správe zo štátneho rozpočtu je v návrhu rozpočtu na rok 2020 rozpočtovaný
v sume 2 181 270 €, t. j. s optimistickým odhadom nárastu oproti prognóze a očakávanej
skutočnosti na rok 2019 cca o 2,00 %. Výnos dane z príjmov nie je obciam garantovaný.
Mám za to, že výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bude oveľa nižší a preto
s ohľadom na túto skutočnosť bude potrebné vývoj financovania mesta pozorne sledovať
a prijímať opatrenia v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu na zabezpečenie vyrovnaného
rozpočtovania. Celková výška daňových príjmov je rozpočtovaná vo výške 2 579 584,00
€.
Miestne dane.
V roku 2020 sú miestne dane, t. j. daň za psa, daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného
priestranstva, daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, rozpočtované v súlade
s platnými VZN a očakávaným schválením VZN mesta spolu v sume 153 714 €.

Nedaňové príjmy
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku:
Uvedené príjmy sa rozpočtujú na základe uzatvorených zmluvných vzťahov k prenajatým
pozemkom, budovám, priestorom a objektom spolu v sume 301 466,00 €.
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Administratívne a iné poplatky.
Výška príjmov z administratívnych poplatkov a iných poplatkov a platieb je závislá od počtu
vykonaných legislatívnych úkonov v priebehu roka (matrika, register obyvateľov, rybárske
lístky, úkony stavebného úradu, pokuty za porušenie predpisov, poplatky za výherné hracie
prístroje, poplatky za videohry). Táto oblasť ďalej zahŕňa poplatky a platby
z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb (napr.: poplatok za miestny rozhlas, za
prieskumné územia, za záujmové činnosti CVČ, vstupné, štartovné). Administratívne a iné
poplatky navrhujeme rozpočtovať spolu v sume 78 255,00 €.
Iné nedaňové príjmy.
Tvoria ich najmä ostatné príjmy z odvodov lotérií, hazardných hier a dobropisov
z vyúčtovania služieb z prenájmu majetku mesta a z preplatkov minulých období. Rozpočet
týchto príjmov je stanovený z dosiahnutia predpokladanej úrovne roku 2019, t. j. spolu
v sume 8 200,00 €.
Granty a transféry.
V tejto kapitole príjmov sa rozpočtujú odborné odhady vychádzajúce z úrovne
predpokladanej skutočnosti roku 2019, s prípadným zohľadnením legislatívnych zmien
a východísk štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie (činnosť stavebného úradu,
matričná činnosť, správa komunikácií a životného prostredia, evidencia obyvateľstva,
prenesené kompetencie zo štátneho rozpočtu v školstve, na sociálnu pomoc v zariadení pre
seniorov, na chránenú dielňu, aktivačnú činnosť).
Granty a transféry sú rozpočtované spolu v sume 1 081 453,00 €.
Kapitálové príjmy.
Kapitálové príjmy na rok 2020 sú rozpočtované v celkovej sume 106 530,00 €.
Finančné operácie
Do tejto rozpočtovej klasifikácie patrí napr. prijatie úverov, prevody z prostriedkov
rezervného fondu, zapojenie do rozpočtu roku 2020 nevyčerpané finančné prostriedky
z predchádzajúcich rokov škôl a prevod z rezervy na rekultiváciu smetiska. Z týchto druhov
príjmov nie je v rozpočte mesta návrh na prevod z rezervy.
Zostávajúce nerozpočtované druhy príjmov sa budú aktualizovať podľa schválených zmien
finančných operácií a následne tento príjem bude použitý na rozvoj mesta v kapitálovej časti
rozpočtu, v príslušných rozpočtových rokoch.
Vlastné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
Do rozpočtu bežných príjmov vstupujú aj vlastné príjmy rozpočtových organizácií s právnou
subjektivitou z oblasti školstva a zariadenia pre seniorov spolu v sume 263 140,00 €.
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Výdavková

časť rozpočtu

Základná štruktúra výdavkovej časti rozpočtu na obdobie 2020 až 2022 je podrobne
rozpísaná v tabuľkovej forme priloženého návrhu.
Celkový prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta na rok 2020 je nasledovný:
POLOŽKA
Príjmy úhrnom

Rozpočet 2020 v €
4 323 098,00

z toho :
Bežné príjmy

3 962 503,00

Kapitálové príjmy

106 530,00

Finančné príjmy

0,00

Príjmy RO s právnou subjektivitou

254 065,00

Výdavky úhrnom

4 323 098 ,00

z toho :
Bežné výdavky

1 740 951,00

Kapitálové výdavky

106 530,00

Finančné výdavky

160 509,00

Výdavky - RO s práv. subjekt.

2 315 108,00

Rozpočet mesta za rok 2020

0,00

Súčasťou návrhu rozpočtu na tri rozpočtované roky 2020 až 2022 je aj schválený rozpočet na
bežný rozpočtový rok 2019, údaje o očakávanej skutočnosti bežného roka 2019 a údaje
o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky, t. j. rok 2017 a rok
2018.

R o z p o č e t Mesta Šaštín-Stráže na obdobie 2020 až 2022, podľa priloženého
návrhu.
Záväzným rozpočtom je rozpočet na príslušný rozpočtový rok, teda na rok 2020
Rozpočet na nasledujúce dva rozpočtové roky, t. j. na roky 2021 a 2022, je orientačný
a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku, mestské zastupiteľstvo rozpočet
na roky 2021 a 2022 berie len na vedomie.
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Záväzný rozpočet na rok 2020:

1/ Bežný rozpočet:

a/ s bilancovanými príjmami v sume 4 216 568,00 €, z toho:

-

daňové príjmy v celkovej sume 2 579 584,00 €,
nedaňové príjmy v celkovej sume 301 466,00 €,
granty a transfery v celkovej sume 1 081 453,00 €,
vlastné príjmy RO v celkovej sume 254 065,00 €.

b/ s bilancovanými výdavkami v sume 4 100 964,00 €, z toho:

-

-

výdavky na výkon samosprávnych funkcií, záväzky, výdavky na výkon preneseného
výkonu štátnej správy a na činnosť rozpočtových organizácií zriadených mestom
/bez právnej subjektivity / v celkovej sume 1 740 951,00 €,
na činnosť rozpočtových organizácií zriadených mestom /s právnou subjektivitou/
v celkovej sume 2 315 108,00 €.

2/ Kapitálový rozpočet:
a/ kapitálové príjmy:
- vlastné kapitálové príjmy v roku 2020 – 106 530,00 €.

b/ kapitálové výdavky:
- sú rozpočtované v celkovej sume 106 530,00 €.

3/ Finančné operácie pre rok 2020 /sú súčasťou rozpočtu/, z toho:
a/ Príjmové operácie – v celkovej sume 0,00 €
b/ Výdavkové operácie v celkovej sume 160 509,00 € sú určené na splácanie
tuzemskej
istiny /splácanie úverov a leasingu na traktor/.
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Po schválení rozpočtu mesto vykoná rozpis výdavkov na programy mesta.
Programová štruktúra pre roky 2020 – 2022
Výdavky:
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
Program 2: Propagácia a marketing
Program 3: Interné služby
Program 4: Služby občanom
Program 5: Bezpečnosť
Program 6: Odpadové hospodárstvo
Program 7: Komunikácie
Program 8: Doprava
Program 9: Vzdelávanie
Program 10: Šport
Program 11: Kultúra
Program 12: Prostredie pre život
Program 13: Bývanie
Program 14: Sociálne služby
Program 15: Administratíva
Výdavky existujúceho klasického rozpočtu na obdobie 2020 až 2022 budú preklopené do
vytvorenej programovej štruktúry - programov a podprogramov - do Programového rozpočtu
Mesta Šaštín-Stráže na rok 2020-2022.
Programový rozpočet bude obsahovať údaje o zámeroch a cieľoch samosprávy.
Počas rozpočtového roka mesto bude zabezpečovať realizáciu, monitorovanie, hodnotenie
a kontrolu plnenia svojich programov. Monitorovanie je súčasťou záverečného účtu vždy za
predchádzajúci kalendárny rok.
D. ZHRNUTIE
Po podrobnom oboznámení sa s návrhom rozpočtu na rok 2020 konštatujem, že:
 návrh rozpočtu mesta na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 - 2022 je spracovaný v
súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, je v súlade so všeobecne
záväznými nariadeniami Mesta Šaštín-Stráže; návrh rozpočtu je spracovaný v
požadovanej štruktúre a v dostatočnom rozsahu.
 Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej
správy na roky 2020 až 2022 č. MF/010302/2018-411 vydanej MF SR v súlade s § 14
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
 návrh rozpočtu je verejne sprístupnený v meste spôsobom obvyklým od 24. novembra
2019, t. j. v zákonom stanovenej lehote pred jeho schválením tak, ako to ukladá § 9
ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn.n.p. Na základe pripomienok
vznesených na zasadnutiach finančnej komisie, porady poslancov a mestskej rady bol
návrh rozpočtu doplnený, resp. zmenený v pripomienkovaných položkách.
 návrh rozpočtu príjmov ako celok je zostavený na základe reálneho zhodnotenia
potenciálnych príjmov a aj keď by sa zdalo, že je zostavený ako optimistický
s ohľadom na nedostatočné pokrytie legislatívnych zmien v oblasti odmeňovania
a odpadového hospodárstva, že po prijatí navrhnutých VZN v programe
decembrového zasadnutia Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže možno hodnotiť
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navrhnutý rozpočet na rok 2020 – 2022 ako reálny. V prípade nenaplnenia rozpočtu
v príjmovej časti bude potrebné adekvátnym spôsobom v procese zmien rozpočtu
výdavkovú časť korigovať.
Kapitálové príjmy a výdaje vo výške 106 530 € pokrývajú iba z časti požiadavky na
budovanie infraštruktúry a zámerov v oblasti zveľaďovania hmotného majetku, úlohou
mesta bude na tento účel v maximálnej miere využiť granty z projektov.
v roku 2020 sa konajú parlamentné voľby, tieto výdavky a následnú refundáciu návrh
nezohľadňuje, na rozpočet by táto skutočnosť nemala mať vážny dopad.
mesto má vypracovanú miestnu inovačnú stratégiu na obdobie rokov 2010 – 2019 ako
súčasť programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Tento dokument odporúčam
aktualizovať a prispôsobiť požiadavkám občanov a možnostiam rozpočtu.
jednotlivé výdaje je potrebné preklopiť do programovej štruktúry a so zvýšenou
pozornosťou sledovať.

Na základe uvedených skutočností odporúčam schváliť návrh rozpočtu Mesta ŠaštínStráže na rok 2020 vrátane programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej
rozpočtovej klasifikácie a
zobrať na vedomie prognózu rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na roky 2021 a 2022 vrátane
programovej štruktúry.

Ing. Anton Mošať
hlavný kontrolór
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Tabuľka č. 1 – sumár príjmov a výdavkov na roky 2020,2021,2022
Rozpočet Mesta Šaštín-Stráže na roky 2020 - 2022
Príjmy spolu

2017S
2018S
2019N
2019OS
2020N
2021N
2022N
3 908 107 4 477 880 3 849 208 4 571 065 4 323 098 4 234 266 4 236 469

z toho

bežné príjmy

3 419 503 3 524 089 3 502 548 3 846 031 3 962 503 3 980 201 3 982 404

daňové príjmy
nedaňové príjmy
prij.granty a transfery
kapitálové príjmy

2 171 017 2 256 941 2 185 522 2 495 947 2 579 584 2 624 543 2 646 408
397 512 393 255 329 113
351 016 301 466 284 066 284 126
850 974 873 893 987 913
999 068 1 081 453 1 071 592 1 051 870
139 731 210 401
63 520
146 100 106 530
0
0

z toho

z toho

granty a transfery
ostatné
prijaté úvery FO
príjmy RO
finančné operácie
Výdavky spolu

23 000 166 199
0
18 000
0
0
0
116 731
44 202
63 520
128 100 106 530
0
0
0
0
0
0
0
0
0
229 343 292 322 263 140
272 958 254 065 254 065 254 065
119 530 451 068
20 000
305 976
0
0
0
3 568 898 4 201 150 3 849 208 4 479 819 4 323 098 4 324 266 4 236 469

z toho

bežné výdavky

1 515 438 1 651 087 1 576 153 1 803 917 1 740 951 1 752 871 1 787 806

z toho

mzdy a odvody
709 416 721 194 787 056
827 943 921 464 968 757 1 016 970
tovary a služby
697 438 791 452 622 541
795 806 703 447 715 877 692 194
bežné transfery
71 381 102 849 131 072
144 684
83 411
35 679
46 122
splácanie úrokov
37 203
35 592
35 484
35 484
32 629
32 558
32 520
kapitálové výdavky
91 762 436 198
63 520
104 879 106 530
0
0
výdavky RO
1 798 167 1 954 728 2 050 561 2 236 669 2 315 108 2 320 815 2 300 055
úvery a splácanie istiny FO
163 531 159 137 158 974
334 354 160 509 160 580 148 608
Hospodárenie mesta
339 209 276 730
0
91 246
0
0
0
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Tabuľka č. 2 - Rozpočtované dotácie na r. 2020 podľa VZN č. 1/2019 o poskytovaní dotácií:
Prijímateľ dotácie

Návrh
dotácie na
rok 2020 v €

Návrh
dotácie na
rok 2021 v €

Návrh
dotácie na
rok 2022 v €

1.

Špeciálna základná škola Šaštín-Stráže

400,00

0,00

0,00

2.

Slovenský rybársky zväz, MO Šaštín-Stráže

400,00

0,00

0,00

3.

STK PINEC Stráže

4.

Základná organizácia SZTP Šaštín-Stráže

5.

500,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

Športovo strelecký klub Šaštín-Stráže

600,00

0,00

0,00

6.

Karate klub TEKDAN Bratislava

800,00

0,00

0,00

7.

Jednota dôchodcov na Slovensku ZO, Šaštín-Stráže
SRRZ-RZ pri Centre voľného času Beťárik ŠaštínStráže

1 000,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

8.
9.

CK Šaštín-Stráže, občianske združenie

10.

TJ Slovan Šaštín-Stráže

14 000,00

0,00

0,00

11.

TJ Spartak Šaštín-Stráže

11 600,00

0,00

0,00

12.

Športový klub Malina Šaštín-Stráže

1 000,00

0,00

0,00

13.

AMEN SAVORE-MY VŠETCI Šaštín-Stráže

500,00

0,00

0,00

33 300,00

0,00

0,00

SPOLU DOTÁCIE
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MESTO ŠAŚTÍN-STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: 8
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 11.12.2019
Návrh Rozpočet na roky 2020 - 2022

Materiál sa predkladá na základe:
Zákona č. 583/2004 Z. z.

Materiál obsahuje:
1.Návrh uznesenia MsZ
2. Návrh uznesenia MsR
3. Dôvodová správa
4. Materiál

Materiál predkladá:
Mgr. Jaroslav Suchánek
Primátor mesta
Materiál vypracoval:
JUDr. Terézia Lang
Prednostka MsÚ
Bc. Miroslava Kubová
Účtovníčka MsÚ

Šaštín-Stráže 09.12.2019
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NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č. ......../2019
zo dňa 11.12.2019
Návrh Rozpočet na roky 2020 - 2022

Číslo materiálu: 8
Predkladá:

Mgr. Jaroslav Suchánek

___________________________________________________________________________
Návrh uznesenia MsZ v Šaštíne-Strážach č. ......../2019
Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach
schvaľuje
R o z p o č e t Mesta Šaštín-Stráže na obdobie 2020 až 2022, podľa priloženého návrhu.

Záväzným rozpočtom je rozpočet na príslušný rozpočtový rok, teda na rok 2020.
Rozpočet na nasledujúce dva rozpočtové roky, t.j. na roky 2021 a 2022, je orientačný
a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku, mestské zastupiteľstvo rozpočet
na roky 2021 a 2022 berie len na vedomie.

Záväzný rozpočet na rok 2020:

1/ Bežný rozpočet:

a/ s bilancovanými príjmami v sume 4 216 568,00 €, z toho:
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-

daňové príjmy v celkovej sume 2 579 584,00 €,
nedaňové príjmy v celkovej sume 301 466,00 €,
granty a transfery v celkovej sume 1 081 453,00 €,
vlastné príjmy RO v celkovej sume 254 065,00 €.

b/ s bilancovanými výdavkami v sume 4 100 964,00 €, z toho:

-

-

výdavky na výkon samosprávnych funkcií, záväzky, výdavky na výkon preneseného
výkonu štátnej správy a na činnosť rozpočtových organizácií zriadených mestom
/bez právnej subjektivity / v celkovej sume 1 740 951,00 €,
na činnosť rozpočtových organizácií zriadených mestom /s právnou subjektivitou/
v celkovej sume 2 315 108,00 €.

2/ Kapitálový rozpočet:
a/ kapitálové príjmy:
- vlastné kapitálové príjmy v roku 2020 – 106 530,00 €.
b/ kapitálové výdavky:
- sú rozpočtované v celkovej sume 106 530,00 €.

3/ Finančné operácie pre rok 2020 /sú súčasťou rozpočtu/, z toho:
a/ Príjmové operácie – v celkovej sume 0,00 €
b/ Výdavkové operácie v celkovej sume 160 509,00 € sú určené na splácanie
tuzemskej istiny /splácanie úverov a leasingu na traktor/.

4/ Celkový prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta na rok 2020, uvedený
v prílohe:
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Rozpočet
Príjmy úhrnom

4 323 098,00

z toho :
Bežné príjmy

3 962 503,00

Kapitálové príjmy

106 530,00

Finančné príjmy

0,00

Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky úhrnom

254 065,00
4 323 098 ,00

z toho :
Bežné výdavky

1 740 951,00

Kapitálové výdavky

106 530,00

Finančné výdavky

160 509,00

Výdavky - RO s práv. subjekt.

2 315 108,00

Rozpočet mesta za rok 2020

0,00

Súčasťou návrhu rozpočtu na tri rozpočtované roky 2020 až 2022 je aj schválený rozpočet na
bežný rozpočtový rok 2019, údaje o očakávanej skutočnosti bežného roka 2019 a údaje
o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky, t.j. rok 2017 a rok
2018.

Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:
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Zdržali sa:

Návrh uznesenia MsR

Mestská rada odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šaštíne-Strážach schváliť
R o z p o č e t Mesta Šaštín-Stráže na obdobie 2020 až 2022, podľa priloženého návrhu.

R o z p o č e t Mesta Šaštín-Stráže na obdobie 2020 až 2022, podľa priloženého návrhu.

Záväzným rozpočtom je rozpočet na príslušný rozpočtový rok, teda na rok 2020.
Rozpočet na nasledujúce dva rozpočtové roky, t.j. na roky 2021 a 2022, je orientačný
a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku, mestské zastupiteľstvo rozpočet
na roky 2021 a 2022 berie len na vedomie.

Záväzný rozpočet na rok 2020:

1/ Bežný rozpočet:

a/ s bilancovanými príjmami v sume 4 216 568,00 €, z toho:

-

daňové príjmy v celkovej sume 2 579 584,00 €,
nedaňové príjmy v celkovej sume 301 466,00 €,
granty a transfery v celkovej sume 1 081 453,00 €,
vlastné príjmy RO v celkovej sume 254 065,00 €.

b/ s bilancovanými výdavkami v sume 4 100 964,00 €, z toho:

-

-

výdavky na výkon samosprávnych funkcií, záväzky, výdavky na výkon preneseného
výkonu štátnej správy a na činnosť rozpočtových organizácií zriadených mestom
/bez právnej subjektivity / v celkovej sume 1 740 951,00 €,
na činnosť rozpočtových organizácií zriadených mestom /s právnou subjektivitou/
v celkovej sume 2 315 108,00 €.
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2/ Kapitálový rozpočet:
a/ kapitálové príjmy:
- vlastné kapitálové príjmy v roku 2020 – 106 530,00 €.
b/ kapitálové výdavky:
- sú rozpočtované v celkovej sume 106 530,00 €.

3/ Finančné operácie pre rok 2020 /sú súčasťou rozpočtu/, z toho:
a/ Príjmové operácie – v celkovej sume 0,00 €
b/ Výdavkové operácie v celkovej sume 160 509,00 € sú určené na splácanie
tuzemskej istiny /splácanie úverov a leasingu na traktor/.

4/ Celkový prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta na rok 2020, uvedený
v prílohe:
Rozpočet
Príjmy úhrnom

4 323 098,00

z toho :
Bežné príjmy

3 962 503,00

Kapitálové príjmy

106 530,00

Finančné príjmy

0,00

Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky úhrnom

254 065,00
4 323 098 ,00

z toho :
Bežné výdavky

1 740 951,00

Kapitálové výdavky

106 530,00

Finančné výdavky

160 509,00

Výdavky - RO s práv. subjekt.

2 315 108,00

Rozpočet mesta za rok 2020

0,00
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Súčasťou návrhu rozpočtu na tri rozpočtované roky 2020 až 2022 je aj schválený rozpočet na
bežný rozpočtový rok 2019, údaje o očakávanej skutočnosti bežného roka 2019 a údaje
o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky, t.j. rok 2017 a rok
2018.

Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

3. Dôvodová správa
Návrh viacročného rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže je spracovaný podľa zákona číslo 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v súlade s poslednou novelizáciou
tohto zákona.
Rozpočet sa vnútorne, v súlade so zákonom, člení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet
a súčasťou rozpočtu sú i finančné operácie.
Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný.
Návrh rozpočtu bol zverejnený obvyklým spôsobom, t. j. vyvesený na úradnej tabuli mesta
a zverejnený na webovej stránke mesta pred rokovaním mestského zastupiteľstva.
V rozpočte mesta sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom
a platnou rozpočtovou klasifikáciou na rok 2020.
Pri zostavovaní rozpočtu sa vychádzalo z dosiahnutého plnenia k 30.09.2019, z plánovaného
plnenia k 31.12.2019 a plánovaných nových úloh, ktoré sú v navrhovanom rozpočte
zapracované v súlade s Rozvojovým programom mesta na rok 2020 a so základným
strategickým plánovacím dokumentom, t.j. s PHSR Mesta Šaštín-Stráže.

4. Materiál

70 / 323

ROZPOČET NA ROKY 2020 - 2022

Návrh

v €

Mesto Šaštín-Stráže, Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže
Bežné príjmy

2020

2021

2022

Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku
111 003
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
121
Daň z nehnuteľností
121 001
DzN pozemky
121 002
DzN stavby
121 003
DzN byty
Daňové príjmy - dane za špecifické služby
133 001
Za psa
133 006
Za ubytovanie
133 012
Za úžívanie verejného priestranstva
133 013
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Zrušené miestne poplatky
139002
Zo zrušených miestnych poplatkov
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
212 002
Z prenajatých pozemkov
212 003
Z prenajatých bytov, nebytových priestorov a za služby s tým spojené

2 425 870
2 181 270
244 600
63 000
177 000
4 600
153 714
4 100
3 400
6 600
139 614
0
0
215 011
6 004
209 007

2 474 329
2 181 484
292 845
75 706
211 600
5 539
150 214
3 500
3 400
3 700
139 614
0
0
212 511
6 004
206 507

2 496 144
2 203 299
292 845
75 706
211 600
5 539
150 264
3 500
3 400
3 750
139 614
0
0
212 511
6 004
206 507

Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby
221 004
Administratívne poplatky (ostatné poplatky)
222 003
Pokuty (za porušenie predpisov)
223 001
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb
Nedaňové príjmy - ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby
229 005
Za znečisťovanie ovzdušia
Nedaňové príjmy - úroky z tuzem. úverov, pôž., návr. fin. výpomocí, vkladov
242
Úroky z vkladov

77 955
46 143
50
31 762
300
300
0
0

63 055
31 193
50
31 812
300
300
0
0

63 115
31 223
50
31 842
300
300
0
0

8 200
2 200
6 000

8 200
2 200
6 000

8 200
2 200
6 000

Tuzemské bežné granty a transfery
312 001
Na aktivačnú činnosť
312 012
Na matričnú činnosť
312 012
Na školstvo PK, vzdelávacie poukazy, dopravu, SZP, projekt inklúzie
312 012
Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ
312 001
Školstvo - ostatné príjmy pre školákov (strava a školské potreby)
312 012
Na sociálnu pomoc (Zariadenie pre seniorov)
312 012
Na stavebný poriadok, miestne a účelové komunikácie, životné prostredie
312 001
Na chránenú dielňu
312 012
Hlásenie pobytu občanov
312 012
Register adries

1 081 453
19 822
12 327
851 433
8 600
54 190
119 184
6 375
7 799
1 655
68

1 071 592
19 822
12 327
841 572
8 600
54 190
119 184
6 375
7 799
1 655
68

1 051 870
19 822
12 327
821 850
8 600
54 190
119 184
6 375
7 799
1 655
68

Bežné príjmy spolu:

3 962 503

3 980 201

3 982 404

Kapitálové príjmy
Kapitálové príjmy
231
Príjem z predaja kapitálových aktív
233 001
Z predaja pozemkov
Tuzemské kapitálové granty a transfery
322 001
Dotácia z MDV RR SR
Kapitálové príjmy spolu:

2020

2021

2022

Príjmové finančné operácie
Príjmy z ostatných finančných operácií
453
Zapojenie do R/2020 - nevyčerpaný KT
453
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školy
Prevod prostriedkov z RF na KV poskytnuté RO
454 001
Prevod prostriedkov z rezervy na rekultiváciu smetiska
453
Tuzemské úvery, pôžičky a návartné finančné výpomoci
513 002
Bankové úvery dlhodobé
514 002
Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci dlhodobé - ŠFRB
Príjmové finančné operácie

2020

Iné nedaňové príjmy
292 008
Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier, odvod z videohier
292 012
Z dobropisov

106 530
0
106 530
0
0
106 530

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou
Rozpočtové príjmy spolu

0
0
0
0
0
0

2021
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

3 962 503 3 980 201 3 982 404
106 530
0
0
0
0
0
254 065
254 065 254 065
4 323 098 4 234 266 4 236 469
1
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ROZPOČET NA ROKY 2020 - 2022

v€

Mesto Šaštín-Stráže, Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže
Bežné výdavky

2020

2021

2022

Eur
522 713
276 386
106 280
134 347
350
29 950
37 660
7 500
600
2 310
1 000
54 977
5700

Eur
534 675
299 562
118 155
114 758
350
28 950
18 160
7 500
600
2 310
1 000
55 888
2200

Eur
541 027
311 405
122 664
104 758
350
26 950
18 160
7 500
600
2 310
1 000
47 888
2200

633
Materiál
635
Rutinná a štandartná údržba
637
Služby
Transfery jednotlivcom
642
01.6.0 Voľby do orgánov samosprávy
Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania
610
Poistné a príspevok do poisťovní
620
637
Služby

26 786
12 516
3 874
10 250
146
24 107
16 015
5 997
150
600
90
980
275
0
0
0
0

27 442
12 517
4 029
10 750
146
23 263
15 181
6 237
150
350
90
980
275
0
0
0
0

28 124
13 038
4 190
10 750
146
24 412
16 080
6 487
150
350
90
980
275
0
0
0
0

01.7.0 Transakcie verejného dlhu
Splácanie úrokov v tuzemsku
651
Provízie
653

32 629
32 629
0

32 558
32 558
0

32 520
32 520
0

03.2.0 Ochrana pred požiarmi
Energie, voda a komunikácie
632

6 790
1 050
1 500
1 700
200
720
1 620
2 500
2 500

6 790
1 050
1 500
1 700
200
720
1 620
1 500
1 500

6 790
1 050
1 500
1 700
200
720
1 620
1 500
1 500

16 374
7 560
2 189
50
5 750

16 263
7 362
2 276
50
5 750

16 779
7 577
2 367
50
5 960

825

825

825

01.1.1 Výdavky verejnej správy
Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania
610
Poistné a príspevok do poisťovní
620
z toho

630
631
632
633
634
634
635
636
637
640

Tovary a služby
Cestovné náhrady
Energie, voda a komunikácie
Materiál
Dopravné
Poistenie
Rutinná a štandartná údržba
Nájomné za nájom poštového priečinku
Služby
Transfery jednotlivcom

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť
Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania
610
Poistné a príspevok do poisťovní
620
637
Služby
642
Transfery jednotlivcom
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/
Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania
610
Poistné a príspevok do poisťovní
620
Energie, voda a komunikácie
632

633
Materiál
634
Dopravné
Poistenie
634
635
Rutinná a štandartná údržba
637
Služby
03.6.0 Kamerový systém
635
Rutinná a štandartná údržba
04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť - chránená dielňa
Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania
610
Poistné a príspevok do poisťovní
620
632
637

Energie, voda a komunikácie
Služby

642

Transfery jednotlivcom
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2020

04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť - aktivácia
Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania
610
Poistné a príspevok do poisťovní
620

2021

2022

Materiál
Služby

25 427
18 360
6 417
200
450

25 717
18 394
6 673
200
450

26 468
18 858
6 940
200
470

04.2.1 Veterinárna oblasť
Materiál
633
637
Služby

1 500
1 000
500

1 500
1 000
500

1 500
1 000
500

29 972
18 521
6 936

29 818
18 089
7 214

31 376
19 359
7 502

1 950
1 500
50
740
275
20 091
66 491
491

1 950
1 500
50
740
275
25 600
88 000
000

1 950
1 500
50
740
275
22 600
77 000
000

633
637

04.4.3 Stavebný poriadok, CD, ÚK, ŽP
Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania
610
Poistné a príspevok do poisťovní
620
632
633
635
637
642
04.5.1 Cestná doprava
633 006

Energie, voda a komunikácie
Materiál
Rutinná a štandartná údržba
Služby
Transfery jednotlivcom
Materiál
Posypový materiál, kameň, všeobecný materiál na MK

635

Rutinná a štandartná údržba

5 000

10 000

8 000

637 011
027

Služby posudky
Štúdie,
Dohody
- prechody pre chodcov

8 600
800
0

7 600
800
0

7 600
800
0

28 433
20 154
7 729
550
506 026
201 049

34 077
24 691
8 836
550
518 147
196 399

35 896
26 156
9 190
550
538 514
212 344

73 289

76 220

79 269

6 836

6 836

6 836

16 150

17 150

17 150

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami, ČOV
Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania
610
Poistné a príspevok do poisťovní
620
642
Transfery jednotlivcom
05.1.0 Nakladanie s odpadmi
Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania
610
620

Poistné a príspevok do poisťovní

632

Energie, voda a komunikácie

633

Materiál

634
635
637
642

Dopravné
Rutinná a štandartná údržba
Služby
Transfery jednotlivcom

16 350
5 000
181 010
6 342

16 350
7 500
191 350
6 342

16 350
7 500
192 723
6 342

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami
Energie, voda a komunikácie
632

35 919

45 919

35 919

05.3.0 Čistenie vodných tokov
637
Služby

2 500
450
20 000
12 969
300
4 500
4 500

2 500
450
30 000
12 969
300
3 000
3 000

2 500
450
20 000
12 969
300
3 000
3 000

05.4.0 Ochrana prírody - verejná zeleň

633
635
637 016

Materiál
Rutinná a štandartná údržba
Službydo sociálneho fondu
Prídel

15 300

22 800

22 800

633
634

Materiál
Dopravné

6 500
4 500

9 000
8 000

9 000
8 000

635
637

Rutinná a štandartná údržba
Služby

2 600
1 700

4 100
1 700

4 100
1 700

14 500
1 000
7 500
6 000
3 000
2 000
1 000

17 000
1 000
9 000
7 000
2 000
1 000
1 000

17 000
1 000
9 000
7 000
2 000
1 000
1 000

1 400
1 400

1 400
1 400

1 400
1 400

06.1.0 Rozvoj bývania
633
635
637
06.2.0 Rozvoj obcí
633
637

Materiál
Rutinná a štandartná údržba
Všeobecné služby
Materiál
Služby

06.3.0 Zásobovanie vodou
637
Služby
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2020

2021

2022

06.4.0 Verejné osvetlenie
Energie, voda a komunikácie
632
Opravy, údržby
635
Materiál
633
Služby
637
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde nekalsifikované
Energie, voda a komunikácie
632
Materiál
633
Rutinná a štandartná údržba
635
Nájomné
636
Služby
637

38 038
30 538
5 000
2 500
0
25 302
15 960
500
2 250
1 500
5 092

57 038
44 538
5 000
3 500
4 000
26 302
15 960
500
2 250
1 500
6 092

57 038
44 538
5 000
3 500
4 000
26 302
15 960
500
2 250
1 500
6 092

07.2.1 Všeobecná lekárska starostlivosť
Energie, voda a komunikácie
632
Materiál
633
Rutinná a štandartná údržba
635
Služby
637

38 143
18 830
500
4 000
14 813

26 743
18 830
500
4 000
3 413

23 343
18 830
500
3 000
1 013

08.1.0 Športové a rekreačné služby
TJ - Materiál
633
TJ - Rutinná a štandartná údržba
635
Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport
637
Transfery jednotlivcom a nez. PO
642

57 500
0
1 000
7 000
29 500

24 033
0
1 500
6 000
0

34 476
0
1 500
6 000
0

500
600
800
500
14 000
11 600
1 000
500
20 000

0
0
0
0
0
0
0
0
16 533

0
0
0
0
0
0
0
0
26 976

642 001
642 001
642 001
642 001
642 001
642 001
642 001
642 001
644

BT - STK PINEC Stráže
BT - Športovo strelecký klub Šaštín-Stráže
Karate klub TEKDAN Bratislava
BT - CK Šaštín-Stráže
BT - TJ Slovan Šaštín
BT - TJ Spartak Stráže
BT - Športový klub Malina Šaštín-Stráže
BT - AMEN SAVORE-MY VŠETCI Šaštín-Stráže
BT - GAZÁRKA, s.r.o. Šaštín-Stráže

08.2.0 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov

51 590

43 290

44 290

632

Energie, voda a komunikácie KD Šaštín

12 800

12 800

12 800

632

Energie, voda a komunikácie KD Stráže

3 500

3 500

3 500

633
635

Materiál
Rutinná a štandardná údržba

2 450
3 100

2 450
3 100

3 450
3 100

637

Služby

1 640

1 640

1 640

637

Kultúrne služby

28 100

19 800

19 800

Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania
Poistné a príspevok do poisťovní
Energie,
a komunikácie
Elektrickávoda
energia

35 765
18 432
6 742
3 886
500

35 668
18 065
7 012
3 886
500

37 435
19 552
7 292
3 886
500

3 600
500

3 600
500

3 600
500

800
1 846
459
6 300
500
1 500
4 300

800
1 846
459
6 300
500
1 500
4 300

800
1 846
459
6 300
500
1 500
4 300

08.2.0 Knižnica
610
620
632 001

633 001
Materiál
Vybavenie knižnice
635
Rutinná a štandartná údržba
637
Služby
Transfery jednotlivcom
642
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby
Materiál
633
Rutinná a štandartná údržba
635
Služby
637
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2020

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby
Energie, voda a komunikácie
632

2021

2022

13 446
1 200
346
2 500
1 500

12 046
1 200
346
2 500
2 500

11 900
1 200
200
2 500
2 500

7 900

5 500

5 500

400
1 000
1 000
5 500
0
0

0
0
0
5 500
0
0

0
0
0
5 500
0
0

0

0

0

400
400

0
0

0
0

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou
BT - Rodičovské združenie pri ZŠ
642 001

0

0

0

09.5.0 Zariadenie pre záujmové vzdelávanie
BT - Združenie pri ZUŠ
642 001

0

0

0

1 200
1000

200
0

200
0

200

200

200

17 832
#ODKAZ!230
10 137

10 367
#ODKAZ!230
10 137

10 367
#ODKAZ!230
10 137

7 465

0

0

73 325

72 133

74 972

44
39 311
173

44
40 117
079

46
42 038
000

152 821
130
12 643
350
1 580

162 453
202
11 013
250
1 580

172 111
325
11 273
300
1 580

633
634
635

Materiál
Dopravné
Rutinná a štandartná údržba
Transfery jednotlivcom a nez.PO

642
Slovenský rybársky zväz
642 001
Slovenský zväz telesne postihnutých
642 001
Jednota dôchodcov
642 001
Členský príspevok do ZMOS, Mikroregión, MAS Zár.,..
642 006
09.1.1 Predprimárne vzdelávanie
BT - Rodičovské združenie pri MŠ
642 001
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou
Benefičný koncert
637 002
09.1.2.2 Primárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou
BT - Špeciálna škola
642 001

09.5.0 Centrá voľného času
BT - CVČ - Beťárik
642 001
641 009

BT do inej obci pre CVČ

09.1.2 Administratívno - technické práce - agenda školy
Materiál
633
Služby
637
641

Transfery v rámci verejnej správy

09.5.0 Centrum voľného času, Vzdelávanie
Mzdy,
sl.príjmy
ost.osobné
610
Tarifnýplaty,
plat, osob.
plat, azákladný
plat vyrovnania
611
620
621
630
631
632

Poistné
a príspevok
dozdravotnej
poisťovnípoisťovne
Poistné do
Všeobecnej
Tovary a služby
Cestovné náhrady
Energie, voda a komunikácie

633
634

Materiál
Dopravné

1 590
450

1 590
450

1 820
450

636
635
637

Nájomné
Rutinná a štandartná údržba
Služby

0
1 190
7 483

0
160
6 983

0
170
6 953

640

Bežné transfery

550

550

550

10.2.0 Opatrovateľská služba
Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania
610
Poistné a príspevok do poisťovní
620
Tovary a služby
630
633
Materiál
637
Služby
Transfery jednotlivcom a nez. PO
642

49 168
33 348
11 339
3 403
100
3 303
1 078

57 575
39 173
13 921
3 403
100
3 303
1 078

59 354
40 395
14 478
3 403
100
3 303
1 078

10.2.0 AGENDA - opat. služba - podiel Šaštín + práce pre MsÚ
Mzdy,
sl.príjmy
ost.osobné
610
Tarifnýplaty,
plat, osob.
plat, azákladný
plat vyrovnania
611
Poistné a príspevok do poisťovní
620

10 025
65 190
484
2 009

10 007
65 092
586
2 089

10 504
66 506
000
2 172
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630
633

2020
Tovary a služby
Materiál

637
Služby
Transfery jednotlivcom a nez. PO
642
10.4.0 Rodina a deti
Transfery jednotlivcom a nez. PO
642
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

2021

2022

1 826
0

1 826
0

1 826
0

1 680
146
400
400
1 300

1 680
146
400
400
1 300

1 680
146
400
400
1 300

633

Materiál

400

400

400

637

Služby

700

700

700

642

Transfery jednotlivcom a nez. PO

200

200

200

3 250

0

0

250

0

0

3 000

0

0

1 740 951

1 752 871

1 787 806

04.7.3 Cestovný ruch
633

Materiál

637

Služby

Bežné výdavky spolu:

Kapitálové výdavky

2020

2021

2022

01.1.1 Výdavky verejnej správy
1. etapa - Rekonštrukcia dvora MsÚ
717
06.1.0 Rozvoj bývania
Oplotky okolo kontajnerového stojiska
717
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby
Urnová stena
717
01.1.1 Výdavky verejnej správy
Strategické dokumenty PHSR, starostlivosť o dreviny
711
08.2.0 Ostatné kultúrne služby
Kalvária - oplotenie
717
06.4.0 Verejné osvetlenie
Čistonek - osvetlenie
717
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby
Odkúpenie pozemkov cintorín Stráže
711
0912 Administratívno-technické školy - agenda školy
Kanalizácia ZŠ
717
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

0
0
5 430
5 430
5 000
5 000
6 000
6 000
5 200
5 200
4 900
4 900
25 000
25 000
15 000
15 000
34 000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Rozširenie cíntorína Šaštín - oplotenie a infraštruktúra
711
06.1.0 Rozvoj obcí
1. etapa Mestský informačno-navigačný systém
717
Kapitálové výdavky spolu:

34 000
6 000
6 000
106 530

0
0
0
0

0
0
0
0

Výdavkové finančné operácie

2020

2021

2022

01.7.0 Transakcie verejného dlhu,
kód zdroja 41
Splácanie tuzemskej istiny z bankových
úverov vrátane
dlh.
821
ostatných úverov,
ŠFRB, Splácanie istiny ČSOB leasing /traktor/
821

160 509
63 840
96 669

160 580
63 840
96 740

148 608
63 840
84 768

Výdavkové finančné operácie

160 509

160 580

148 608

2020

Sumarizácia
Bežné výdavky spolu

1 740 951

1 787 806

160 509

160 580

148 608

2 007 990

1 913 451

1 936 414

106 530

Výdavkové finančné operácie
Rozpočtové výdavky spolu
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1 752 871

Kapitálové výdavky spolu
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2020

Bežné príjmy

2021

2022

3 962 503

3 980 201

3 982 404

106 530

0

0

Príjmové finančné operácie
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou
Rozpočtové príjmy spolu
Hospodárenie celkom

0
254 065
4 323 098
2 315 108

0
254 065
4 234 266
2 320 815

0
254 065
4 236 469
2 300 055

Rozpočtové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou Spolu:

2 315 108

2 320 815

2 300 055

Kapitálové príjmy

09.

Školstvo - OK - Základná umelecká škola
610
Mzdy
620
Odvody
Tovary a ďalšie služby
630
Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky)
640

422 651
279 380
98 480
44 441
350

422 651
279 380
98 480
44 441
350

422 651
279 380
98 480
44 441
350

09,

Školstvo - OK - Materská škola
Mzdy
610
Odvody
620
Tovary a ďalšie služby
630
Bežné transfery
640

355 684
213 605
75 309
64 370
2 400

355 684
213 605
75 309
64 370
2 400

355 684
213 605
75 309
64 370
2 400

09.

Školstvo - OK - Śkolská jedáleň pri ZŠ
Mzdy
610
Odvody
620
Tovary a ďalšie služby
630
Bežné transfery
640

121 280
67 460
23 780
29 590
450

121 280
67 460
23 780
29 590
450

121 280
67 460
23 780
29 590
450

09.

Školstvo - OK - Školská jedáleň pri MŠ
Mzdy
610
Odvody
620
Tovary a ďalšie služby
630
Bežné transfery
640

47 690
28 550
7 360
11 680
100

47 690
28 550
7 360
11 680
100

47 690
28 550
7 360
11 680
100

09.

Školstvo - OK - Školský klub detí
Mzdy
610
Odvody
620
Tovary a ďalšie služby
630
Bežné transfery
640

48 828
29 950
10 483
6 340
2 055

48 828
29 950
10 483
6 340
2 055

48 828
29 950
10 483
6 340
2 055

09.

Školstvo - OK - Školská jedáleň pri MŠ potraviny
Tovary a ďalšie služby
630

16 660
16 660

16 660
16 660

16 660
16 660

09.

Školstvo - OK - Školská jedáleň pri ZŠ potraviny
Tovary a ďalšie služby
630

16 235
16 235

16 235
16 235

16 235
16 235

09.

Školstvo - PK - Základné školy
Mzdy
610
Odvody
620
Tovary a ďalšie služby
630
Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky)
640

872 890
559 726
195 614
112 800
4 750

862 510
552 033
192 927
112 800
4 750

841 750
536 650
187 550
112 800
4 750

09.
09.

Školstvo - PK - Základná škola
Školstvo - príjmy pre školákov (strava a školské potreby)

0
54 190

0
54 190

0
54 190

54 190

54 190

54 190

Kód 111

630

Tovary a ďalšie služby
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Mesto Šaštín-Stráže, Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže
Bežné výdavky

10.2.0

2020

Zariadenie pre seniorov
Mzdy
610
Odvody
620
Tovary a ďalšie služby
630

359 000
209 772
73 315
75 913

2021

375 087
209 772
73 315
92 000

Predpokladaná finančná dotácia z mesta pre
Zariadenie pre seniorov Šaštín-Stráže je vo výške
113 316,00 €.

...........................................................

Mgr. Jaroslav Suchánek
primátor mesta
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2022

375 087
209 772
73 315
92 000

MESTO ŠAŚTÍN-STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: 9
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 11.12.2019
Návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2020

Materiál sa predkladá na základe:
VZN č. 1/2019

Materiál obsahuje:
1.Návrh uznesenia MsZ
2. Návrh uznesenia MsR
3. Dôvodová správa
4. Materiál

Materiál predkladá:
Mgr. Jaroslav Suchánek
Primátor mesta
Materiál vypracoval:
JUDr. Terézia Lang
Prednostka MsÚ
Bc. Miroslava Kubová
Účtovníčka MsÚ

Šaštín-Stráže 29.11.2019
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NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č. ......../2019
zo dňa 11.12.2019
Návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2020

Číslo materiálu: 9
Predkladá:

Mgr. Jaroslav Suchánek

___________________________________________________________________________

1.

Návrh uznesenia MsZ v Šaštíne-Strážach

Mestské zastupiteľstvo Šaštín-Stráže uznesením č...../2019
schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na r. 2020 Špeciálnej základnej škole, so
sídlom Štúrova 573, v Šaštíne-Strážach vo výške 400,00 Eur.

Hlasovanie: Prítomní:

Za:

2.

Proti:

Zdržali sa:

Návrh uznesenia MsZ v Šaštíne-Strážach

Mestské zastupiteľstvo Šaštín-Stráže uznesením č...../2019
schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na r. 2020 Slovenskému rybárskemu
zväzu, miestna organizácia, so sídlom Alej 579, v Šaštíne-Strážach vo výške 400,00 Eur.

Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:
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Zdržali sa:

3.

Návrh uznesenia MsZ v Šaštíne-Strážach

Mestské zastupiteľstvo Šaštín-Stráže uznesením č...../2019
schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na r. 2020 STK PINEC, so sídlom
Komenského 1058/18, v Šaštíne-Strážach vo výške 500,00 Eur.

Hlasovanie: Prítomní:

Za:

4.

Proti:

Zdržali sa:

Návrh uznesenia MsZ v Šaštíne-Strážach

Mestské zastupiteľstvo Šaštín-Stráže uznesením č...../2019
schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na r. 2020 Základnej organizácii SZTP, so
sídlom Štúrova 568/60, v Šaštíne-Strážach vo výške 1 000,00 Eur.

Hlasovanie: Prítomní:

Za:

5.

Proti:

Zdržali sa:

Návrh uznesenia MsZ v Šaštíne-Strážach

Mestské zastupiteľstvo Šaštín-Stráže uznesením č...../2019
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schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na r. 2020 Športovo streleckému klubu, so
sídlom Vŕšky 1410, v Šaštíne-Strážach vo výške 600,00 Eur.

Hlasovanie: Prítomní:

Za:

6.

Proti:

Zdržali sa:

Návrh uznesenia MsZ v Šaštíne-Strážach

Mestské zastupiteľstvo Šaštín-Stráže uznesením č...../2019
schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na r. 2020 Karate klub TEKDAN, so
sídlom Bjornsonova 3, v Bratislave vo výške 800,00 Eur.

Hlasovanie: Prítomní:

Za:

7.

Proti:

Zdržali sa:

Návrh uznesenia MsZ v Šaštíne-Strážach

Mestské zastupiteľstvo Šaštín-Stráže uznesením č...../2019
schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na r. 2020 Jednote dôchodcov na
Slovensku ZO, so sídlom Pri Rybníku 1302, v Šaštíne-Strážach vo výške 1 000,00 Eur.

Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:
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Zdržali sa:

8.

Návrh uznesenia MsZ v Šaštíne-Strážach

Mestské zastupiteľstvo Šaštín-Stráže uznesením č...../2019
schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na r. 2020 SRRZ-RZ pri Centre voľného
času Beťárik, so sídlom Hviezdoslavova 4, v Šaštíne-Strážach vo výške 1 000,00 Eur.

Hlasovanie: Prítomní:

Za:

9.

Proti:

Zdržali sa:

Návrh uznesenia MsZ v Šaštíne-Strážach

Mestské zastupiteľstvo Šaštín-Stráže uznesením č...../2019
schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na r. 2020 CK Šaštín-Stráže, občianske
združenie, so sídlom Štúrova 634/2, v Šaštíne-Strážach vo výške 500,00 Eur.

Hlasovanie: Prítomní:

Za:

10.

Proti:

Zdržali sa:

Návrh uznesenia MsZ v Šaštíne-Strážach

Mestské zastupiteľstvo Šaštín-Stráže uznesením č...../2019
schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na r. 2020 TJ Slovan Šaštín-Stráže, so
sídlom Nádražná 1181, v Šaštíne-Strážach vo výške 14 000,00 Eur.
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Hlasovanie: Prítomní:

Za:

11.

Proti:

Zdržali sa:

Návrh uznesenia MsZ v Šaštíne-Strážach

Mestské zastupiteľstvo Šaštín-Stráže uznesením č...../2019
schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na r. 2020 TJ Spartak Šaštín-Stráže, so
sídlom Na kopánke 30, v Šaštíne-Strážach vo výške 11 600,00 Eur.

Hlasovanie: Prítomní:

Za:

12.

Proti:

Zdržali sa:

Návrh uznesenia MsZ v Šaštíne-Strážach

Mestské zastupiteľstvo Šaštín-Stráže uznesením č...../2019
schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na r. 2020 Športovému klubu Malina, so
sídlom Školská 1696, v Šaštíne-Strážach vo výške 1 000,00 Eur.

Hlasovanie: Prítomní:

Za:

13.

Proti:

Zdržali sa:

Návrh uznesenia MsZ v Šaštíne-Strážach

Mestské zastupiteľstvo Šaštín-Stráže uznesením č...../2019
schvaľuje
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poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na r. 2020 AMEN SAVORE-MY
VŠETCI, so sídlom M.R. Štefánika 159, v Šaštíne-Strážach vo výške 500,00 Eur.

Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

Uznesenia MsR

1. Návrh uznesenia MsR Šaštín-Stráže
Mestská rada v Šaštíne-Strážach odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šaštíne-Strážach
schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na r. 2020 Špeciálnej základnej
škole, so sídlom Štúrova 573, v Šaštíne-Strážach vo výške 400,00 Eur.

Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

2. Návrh uznesenia MsR Šaštín-Stráže
Mestská rada v Šaštíne-Strážach odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šaštíne-Strážach
schváliťposkytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na r. 2020 Slovenskému
rybárskemu zväzu, miestna organizácia, so sídlom Alej 579, v Šaštíne-Strážach vo výške
400,00 Eur.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

3. Návrh uznesenia MsR Šaštín-Stráže
Mestská rada v Šaštíne-Strážach odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šaštíne-Strážach
schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na r. 2020 STK PINEC, so
sídlom Komenského 1058/18, v Šaštíne-Strážach vo výške 500,00 Eur.
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Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

4. Návrh uznesenia MsR Šaštín-Stráže
Mestská rada v Šaštíne-Strážach odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šaštíne-Strážach
schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na r. 2020 Základnej organizácii
SZTP, so sídlom Štúrova 568/60, v Šaštíne-Strážach vo výške 1 000,00 Eur.

Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

5. Návrh uznesenia MsR Šaštín-Stráže
Mestská rada v Šaštíne-Strážach odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šaštíne-Strážach
schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na r. 2020 Športovo streleckému
klubu, so sídlom Vŕšky 1410, v Šaštíne-Strážach vo výške 600,00 Eur.

Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

6. Návrh uznesenia MsR Šaštín-Stráže
Mestská rada v Šaštíne-Strážach odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šaštíne-Strážach
schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na r. 2020 Karate klub
TEKDAN, so sídlom Bjornsonova 3, v Bratislave vo výške 800,00 Eur.

Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:
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Zdržali sa:

7. Návrh uznesenia MsR Šaštín-Stráže
Mestská rada v Šaštíne-Strážach odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šaštíne-Strážach
schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na r. 2020 Jednote dôchodcov na
Slovensku ZO, so sídlom Pri Rybníku 1302, v Šaštíne-Strážach vo výške 1 000,00 Eur.

Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

8. Návrh uznesenia MsR Šaštín-Stráže
Mestská rada v Šaštíne-Strážach odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šaštíne-Strážach
schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na r. 2020 SRRZ-RZ pri Centre
voľného času Beťárik, so sídlom Hviezdoslavova 4, v Šaštíne-Strážach vo výške 1 000,00
Eur.

Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

9. Návrh uznesenia MsR Šaštín-Stráže
Mestská rada v Šaštíne-Strážach odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šaštíne-Strážach
schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na r. 2020 CK Šaštín-Stráže,
občianske združenie, so sídlom Štúrova 634/2, v Šaštíne-Strážach vo výške 500,00 Eur.

Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

10. Návrh uznesenia MsR Šaštín-Stráže
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Mestská rada v Šaštíne-Strážach odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šaštíne-Strážach
schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na r. 2020 TJ Slovan ŠaštínStráže, so sídlom Nádražná 1181, v Šaštíne-Strážach vo výške 14 000,00 Eur.

11. Návrh uznesenia MsR Šaštín-Stráže
Mestská rada v Šaštíne-Strážach odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šaštíne-Strážach
schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na r. 2020 TJ Spartak ŠaštínStráže, so sídlom Na kopánke 30, v Šaštíne-Strážach vo výške 11 600,00 Eur.

Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

12. Návrh uznesenia MsR Šaštín-Stráže
Mestská rada v Šaštíne-Strážach odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šaštíne-Strážach
schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na r. 2020 Športovému klubu
Malina, so sídlom Školská 1696, v Šaštíne-Strážach vo výške 1 000,00 Eur.

Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

13. Návrh uznesenia MsR Šaštín-Stráže
Mestská rada v Šaštíne-Strážach odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šaštíne-Strážach
schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na r. 2020 AMEN SAVORE-MY
VŠETCI, so sídlom M.R. Štefánika 159, v Šaštíne-Strážach vo výške 500,00 Eur.

Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:
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Zdržali sa:

3. Dôvodová správa

Mestská rada v Šaštíne-Strážach navrhuje na rok 2020 vyčleniť z rozpočtu mesta na
poskytnutie dotácie subjektom s právnou subjektivitou pôsobiacich na území mesta finančné
prostriedky v objeme 33 300,00 Eur. Do výberu bolo podaných 21 žiadostí s celkovo
požadovanou dotáciou vo výške 79 250,00 Eur. Z posudzovania boli vylúčení nasledovní
žiadatelia :
OZ Záchranný koráb Šaštín-Stráže
PEAMONT, s.r.o. Šaštín-Stráže
Handmade by Šaštín-Stráže
OZ PIŠTÁČIK Šaštín-Stráže
Rodičovské združenie pri Materskej škole Šaštín-Stráže
Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica
Poľovnícke združenie Šaštín-Stráže
GRAND PRIX ZÁHORIA Senica
Mesto Všeobecne záväzným nariadením mesta Šaštín-Stráže č. 1/2019 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu mesta Šaštín-Stráže vytvorilo základný rámec regulácie v oblasti poskytovania
dotácií z rozpočtu mesta.
S poukazom na vyššie spomínanú reguláciu mesto zverejnilo dňa 9.8.2019 výzvu pre
rozpočtové organizácie, občianske združenia, športové a iné organizácie s právnou
subjektivitou so sídlom v meste Šaštín-Stráže na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie
z rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2020.
Oprávnení žiadatelia mohlido 16.9.2019 predložiť do podateľne Mestského úradu v ŠaštíneStrážach žiadosť o poskytnutie dotácie na :
- Športovú činnosť ( podpora činností športových klubov pôsobiacich na území mesta)
- Podporu práce s mládežou
- Podpora činností občianskych združení pôsobiacich na území mesta zameraných na činnosť
seniorov, vytváranie priestoru a aktivít pre hendikepovaných obyvateľov mesta
Prostriedky poskytnuté žiadateľovi môžu byť použité na hradenie nasledovných nákladov :
odmeny trénerom a rozhodcom, odmeny za usporiadateľské, masérske, lekárske
a dokumentačné služby, náklady na športové sústredenia, športovú prípravu, turnaje, cestovné
a prepravné náhrady, nájomné, ubytovanie, nákup výstroje a športových zariadení, na vecné
ceny, diplomy, iné náklady spojené s prevádzkou športového klubu. Z dotácie nemôžu byť
hradené dary a ceny na tombolu.
Mestská rada na svojom zasadaní dňa 13.11.2019 predložila návrh na poskytnutie dotácie
z rozpočtu mesta na rok 2020 subjektom podľa predloženého materiálu. Mesto Šaštín-Stráže
na porade poslancov, dňa 27.11.2019 predložilo upravený návrh na poskytnutie dotácie
z rozpočtu mesta na rok 2020 subjektom podľa predloženého materiálu.
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4. Materiál

Rozpočtované dotácie na r. 2020 podľa VZN č. 1/2019 o poskytovaní dotácií:

Prijímateľ dotácie

Návrh dotácie Návrh dotácie Návrh dotácie
na rok 2020 v na rok 2021 v na rok 2022 v
€
€
€

1.

Špeciálna základná škola Šaštín-Stráže

400,00

0,00

0,00

2.

Slovenský rybársky zväz, MO Šaštín-Stráže

400,00

0,00

0,00

3.

STK PINEC Stráže

500,00

0,00

0,00

4.

Základná organizácia SZTP Šaštín-Stráže

1 000,00

0,00

0,00

5.

Športovo strelecký klub Šaštín-Stráže

600,00

0,00

0,00

6.

Karate klub TEKDAN Bratislava

800,00

0,00

0,00

7.

Jednota dôchodcov na Slovensku ZO, Šaštín-Stráže

1 000,00

0,00

0,00

8.

SRRZ-RZ pri Centre voľného času Beťárik Šaštín-Stráže

1 000,00

0,00

0,00

9.

CK Šaštín-Stráže, občianske združenie

500,00

0,00

0,00

10.

TJ Slovan Šaštín-Stráže

14 000,00

0,00

0,00

11.

TJ Spartak Šaštín-Stráže

11 600,00

0,00

0,00

12.

Športový klub Malina Šaštín-Stráže

1 000,00

0,00

0,00

13.

AMEN SAVORE-MY VŠETCI Šaštín-Stráže

500,00

0,00

0,00

33 300,00

0,00

0,00

SPOLU DOTÁCIE

Vyhotovila: Bc. Miroslava Kubová

Mgr. Jaroslav Suchánek
primátor mesta

V Šaštíne-Strážach, 14.11.2019
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MESTO ŠAŚTÍN-STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: 10
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 11.12.2019

Návrh:

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Šaštín-Stráže na prvý polrok

2020

Materiál sa predkladá na základe:
Zákona č. 369/1990 Z.z.

Materiál obsahuje:

1.Návrh uznesenia MsZ
2. Dôvodová správa
3. Materiál

Materiál predkladá:
Ing. Anton Mošať
hlavný kontrolór

Materiál vypracoval:
Ing. Anton Mošaťa
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NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č. ......../2019
zo dňa 11.12.2019
Číslo materiálu: 10

k návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Šaštín-Stráže na prvý polrok 2020:
Mestské zastupiteľstvo Mesta Šaštín-Stráže v súlade s § 11 ods. 4 a 18f ods. 1 písm. b) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

Schvaľuje plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2020
Poveruje hlavného kontrolóra výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti

I.
II.

Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

Mestká rada odporúča Mestskému zastupiteľstvu v súlade s § 11 ods. 4 a 18f ods. 1 písm. b)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

Schvaliť plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2020
Poveriť hlavného kontrolóra výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti

III.
IV.

Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

Dôvodová správa

Plán kontrolnej činnosti predkladá hlavný kontrolór obce v zmysle § 18f ods. 1
písm. b) zákona č. 369/12990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov obecnému zastupiteľstvu jedenkrát polročne.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Šaštín-Stráže na I. polrok 2020.
V súlade s ustanovením § 18 f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
zmien a doplnkov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020.

A)

Kontrolná činnosť

92 / 323

Kontrola inventarizácií hotovostných pokladní Mesta Šaštín-Stráže a subjektov
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v zmysle zákona 431/2002 v platnom znení

1.

-

Základná škola
Materská škola
Gazárka s.r.o.,
Zariadenie pre seniorov
Zariadenie pre seniorov – depozitná pokladňa

Kontrola zákonnosti prideľovania finančných prostriedkov formou dotácií a
príspevkov z rozpočtu mesta na rok 2020.

2.

Kontrola zúčtovania dotácií z rozpočtu mesta za rok 2019 u všetkých dotovaných
subjektov, ktorým boli dotácie poskytnuté.

3.

Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný
kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti.

4.

B)
1.
2.
3.
C)

Stanoviská
K možnosti čerpania návratných finančných zdrojov a k úverovej zaťaženosti mesta
K záverečnému účtu mesta za rok 2019
K návrhom zmien rozpočtu mesta v roku 2020
Ostatná činnosť

1. Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva
2. Účasť pri príprave a tvorba koncepčných a metodických materiálov mesta.
3. Účasť na rokovaniach orgánov obce
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2020 bol v zmysle §18 f ods. 1
b, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej
tabuli a webovom sídle mesta.
Zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle mesta dňa: 15.11.2019
Vypracoval: Ing. Anton Mošať
hlavný kontrolór mesta.
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MESTO ŠAŚTÍN-STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo:11

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 11.12.2019
Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu e ta Šašt n Strá e č. 26/2014
o úhradách za ociálne lu by po kytované e tom Šašt n Strá e (ďalej len ako „VZN“)
ateriál a predkladá na základe:
Zosúladenia normovanej a skutočnej výšky nákladov na prípravu jedál v Zariadení pre
seniorov Šaštín Stráže.

ateriál ob ahuje:
Návrh Dodatku č. 3 k VZN
1. Návrh uznesenia MsR
2. Návrh na uznesenie MsZ
3. Dôvodová správa

ateriál predkladá:
Mgr. Dagmar Šmidová
riaditeľka ZPS
ateriál vypracoval:
Mgr. Dagmar Šmidová
Mgr. Magdaléna Iršová

Šaštín-Stráže 18.11. 2019
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NÁVRH
UZNESENIE

ESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č. ......../2019
zo dňa 11.12.2019

k návrhu Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu e ta Šašt n Strá e č.
26/2014 o úhradách za ociálne lu by po kytované e tom Šašt n-Strá e.

Číslo materiálu: 11
Predkladá: Mgr. Dagmar Šmidová
___________________________________________________________________________

1. Návrh uzne enia

Z v Šašt ne-Strá ach

Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach sa uznáša na Dodatku č. 3 k šeo ecne
záv znému nariadeniu Mesta Šaštín Stráže č. 26/2014 o úhradách za sociálne služ y
poskytované Mestom Šaštín Stráže.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

2. Návrh uznesenia MsR v Šašt ne-Strá ach
Mestská rada odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šaštíne-Strážach uzniesť sa na
Dodatku č. 3 k šeo ecne záv znému nariadeniu Mesta Šaštín Stráže č. 26/2014 o úhradách
za sociálne služ y poskytované Mestom Šaštín Stráže.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

3. Dôvodová práva
Zmenu ZN č. 26/2014 zo dňa 14.11.2014 platné od 01.1.2015 podávame z dôvodu potre y
navýšenia stravnej jednotky.
Doterajšia výška stravnej jednotky vo výške 5,33 € na jeden deň u stravy racionálnej / z toho
hodnota potravín je 2,80 € a režijné náklady 2,53 €/ je nepostačujúca. Táto stravná jednotka
ola stanovená a je platná od 1.7.2012 doteraz.
Kontrolou mesačnej evidencie nákladov na stravu sme zistili, že stravná jednotka v stanovenej
výške nám op tovne už po piaty mesiac nepostačuje. Cena potravín od dodávateľov
v prie ehu roka 2019 sa zvýšila a neustále stúpa. Výška režijných nákladov sa po prepočte
taktiež zvýšila.
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Raňajky v súčasnej do e máme v hodnote 0,41 €/1 porcia – t.j. hodnota potravín. Z tejto sumy
nedokážeme pripraviť plnohodnotné raňajky. Navrhujeme zvýšenie hodnoty potravín na
0,50 €/1 porcia.
Desiata a olovrant sú stanovené vo výške 0,25 €/1 porcia - túto navrhujeme ponechať
i naďalej.
Obed v súčasnej do e je stanovený vo výške 1,15 €/1 porcia. Táto suma je platná pre
všetkých stravníkov, to znamená prijímateľov sociálnych služie nášho zariadenia,
zamestnancov i dôchodcov z mesta, ktorí u nás po erajú stravu. takto stanovenej výške
hodnoty potravín nie sme schopní navariť jedlo v požadovanej výživovej a nutričnej hodnote,
taktiež v pestrosti a dodržania intervalov neopakovateľnosti sa jedla. Navrhujeme zvýšenie
hodnoty potravín na 1,30 €/1 porcia.
ečeru máme vo výške 0,74 €/1 porcia – hodnota potravín. Je pro lémom túto sumu dodržať,
hlavne v dňoch, kedy sú podávané suché večere - počas nedieľ a sviatkov. Tieto dni pracujú
zamestnanci iba v 8,5 hod. zmenách a tým nevychádza časovo uvariť čerstvé jedlo. Nakoľko
podávané potraviny v tieto dni sú finančne náročné, nedá sa dodržať ich stanovená norma.
Navrhujeme zvýšenie hodnoty potravín pri podávaných večeriach na 0,81 €/1 porcia.

Zhrnutie: Navrhované zvýšenie stravnej jednotky dľa vyššie uvedeného textu uvádzame
v nasledujúcej ta uľke.
Strava

raňajky
desiata
obed
olovrant
večera
S p o l u:

1 PSS/
1 PSS/
1 PSS/
1 PSS/
1 PSS/

1deň
1deň
1deň
1deň
1deň

navrhovaná
výška
hodnoty
potravín v
€
0,50
0,25
1,30
0,25
0,81
3,11

úhrada za
režijné
náklady v
€
0,675
1,35
0,675
2,70

Podľa vyššie uvedeného navrhujeme zvýšiť stravnú jednotku z pôvodných 5,33 €/1deň na
výšku 5,81 €/1deň. Následne u stravy diabetickej z 5,93 €/1 deň na 6,59 €/1 deň.
V súčasnej do e dia etickú stravu nepo erá ani jeden prijímateľ sociálnej služ y.
Prepočtom celkovej hodnoty potravín na deň sme prepočítavali i režijné náklady /elektrina,
voda, plyn, čistiace , OOPP, mzdy a odvody kuchariek/. Tieto sa za tú do u zvýšili
o 0,17 €/1deň. Pôvodných 2,53 € navrhujeme zvýšiť na 2,70 €, čím y sme pokryli skutočné
náklady na podávanie jedla.
ypracoval : Mgr. Dagmar Šmidová
Mgr. Magdaléna Iršová
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Dodatok

č. 3

k Všeobecne záväznému nariadeniu e ta Šašt n-Strá eč. 26/2014 o úhradách
za ociálne lu by po kytované e tom Šašt n -Strá e
Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach v zmysle zákona č. 369/1990 Z . o o ecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych služ ách a o
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z . o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych služ ách“) sa uznieslo na tomto
Dodatku č. 3 k šeo ecne záv znému nariadeniu Mesta Šaštín-Stráže č. 26/2014 o úhradách
za sociálne služ y poskytované Mestom Šaštín -Stráže ( ďalej len ako „Dodatok č.3“)

I.
Týmto dodatkom č. 3 sa šeo ecne záv zné nariadenie Mesta Šaštín Stráže č. 26/2014
o úhradách za sociálne služ y poskytované Mestom Šaštín -Stráže ( ďalej len ako „ ZN“ )
mení nasledovne:
§ 3 Spô ob určenia, výška a pô ob platenia úhrady za ociálnu lu bu
ods. 2 Pri sociálnych služ ách uvedených v § 2 ods. 1 a 2 tohto nariadenia sa úhrada určuje
podľa prílohy tohto nariadenia.
služ a

Zariadenie pre
seniorov

raňajky,des.,o ed,
olovrant,večera/
raňajky,des.,
obed. olovrant,
večera,II. večera

úkon

jednotka

EON
v€

EON –
ŠR

po yt +služ y

1miesto/1deň

raňajky
desiata
obed
olovrant
večera
II. večera/dia/
celodenná strava
/5jedál/
celodenná dia
strava/6 jedál/

1oso a/1 deň
1oso a/1 deň
1oso a/1 deň
1oso a/1 deň
1oso a/1 deň
1 oso a/1deň

35,92768
1,175/1,185
0,25/0,27
2,65/2,94
0,25/0,27
1,485/1,655
- /0,27

10,30890 15,27657
1 ,175/1,185
0,25/0,27
2,65/2,94
0,25/0,27
1,485/1,655
- /0,27

1oso a/1deň

5,81/6,59

Stravovanie

97 / 323

úhrada PSS
v€

5,81/6,59

z toho
Úhrada v € úhrada za
potraviny

Strava

raňajky
desiata
obed
olovrant
večera
S p o l u:

1 PSS/
1 PSS/
1 PSS/
1 PSS/
1 PSS/

1deň
1deň
1deň
1deň
1deň

1,175
0,25
2,65
0,25
1,485
5,81

0,50
0,25
1,30
0,25
0,81
3,11

z toho
úhrada za
režijne
náklady
0,675
1,35
0,675
2,70

II.
1. Ostatné ustanovenia ZN zostávajú nezmenené.
2. Na Dodatku č. 3 sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach dňa ..............
Uznesením MsZ č. ....../2019.
3. Dodatok č. 3 nado úda účinnosť dňom 01.01.2020.

V Šaštíne-Strážach, dňa ...............................

Mgr. Jaroslav Suchánek
primátor mesta
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MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: 12
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 11.12.2019
Návrh Dodatku č. 2 k
o
áv
u ar ad u
ta Ša t Strá e č. 15/2017
o pod
ka h pr d ľova a a ýva a v yto h urč ý h a ájo pr o yvat ľov,
o tara ý h v r j ý h pro tr dkov (ďal j l ako „ ZN“)
at r ál a pr dkladá a áklad :
Obnovenie evidencie žiadostí o pridelenie mestského nájomného bytu.
at r ál o ahuj :
Návrh Dodatku č. 2 k VZN
1. Návrh na uznesenie MsZ
2. Návrh uznesenia MsR
3. Dôvodová správa
4. Materiál

at r ál pr dkladá:
Mgr. Jaroslav Suchánek
primátor mesta
at r ál vypra oval:
Mgr. Martina Antálková

Šaštín-Stráže 07.11. 2019
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NÁ RH
UZNESENIE

ESTSKÉHO ZASTUPITEĽST A
č. ......../2019
zo dňa 11.12.2019

ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH

k návrhu Návrh Dodatku č. 2 k
o
áv
u ar ad u
ta Ša t Strá
15/2017 o pod
ka h pr d ľova a a ýva a v yto h urč ý h a ájo pr
o yvat ľov, o tara ý h v r j ý h pro tr dkov

č.

Číslo materiálu: 12
Predkladá:

Mgr. Jaroslav Suchánek

___________________________________________________________________________

1. Návrh u

a

Z v Ša t

-Strá a h

Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach
sa uznáša na Dodatku č. 2 k šeobecne
záv znému nariadeniu Mesta Šaštín Stráže č. 15/2017 o podmienkach prideľovania a bývania
v bytoch určených na nájom pre obyvateľov, obstaraných z verejných prostriedkov.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:
2. Návrh u

Proti:
a

R v Ša t

Zdržali sa:
-Strá a h

Mestská rada v Šaštíne-Strážach odpor ča Mestskému zastupiteľstvu uznies sa na Dodatku
č. 2 k šeobecne záv znému nariadeniu Mesta Šaštín Stráže č. 15/2017 o podmienkach
prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov, obstaraných z verejných
prostriedkov.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

3. Dôvodová práva
Obnovenie evidencie žiadostí o pridelenie mestského nájomného bytu.
Mesto Šaštín-Stráže v evidencii žiadateľov o pridelenie mestského nájomného bytu eviduje
žiadosti od roku 2004, pričom niektoré žiadosti už nemusia by aktuálne. Pre lepšiu
prehľadnos a prácu so žiados ami vydáva tento
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4.

at r ál

Návrh
Dodatok č. 2 k
č. 15/2017 o pod

o

áv

u ar ad

u

ta Ša t

ka h pr d ľova a a ýva a v yto h urč

Strá

ý h a ájo

pr o yvat ľov, o tara ý h v r j ý h pro tr dkov
Týmto dodatkom sa
a dopĺňa nasledovne:

šeobecne záv zné nariadenie Mesta Šaštín Stráže č. 15/2017 mení

§ 4 od . 2
Žiadatelia s povinní každý rok obnovova svoje žiadosti o pridelenie mestského
nájomného bytu a to vždy do 31.12., inak bud ich žiadosti vyradené z evidencie
žiadateľov.

V Šaštíne-Strážach, dňa ................
...............................................
Mgr. Jaroslav Suchánek
primátor mesta
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Mesto Šaštín-Stráže
Mestský úrad v Šaštíne-Strážach
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu
Mesta Šaštín-Stráže č. 15/2017 o podmienkach prideľovania bývania v bytoch určených
na nájom pre obyvateľov obstaraných z verejných prostriedkov ( ďalej len ako “VZN“ )
......................................................................................................................................................

Dátum vyvesenia návrhu VZN: 25. 11. 2019
Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie: 05. 12. 2019
Počet predložených pripomienok: 1

Por. č.

Predkladateľ

1

Poslanecký
návrh p. Mgr.
Kristína
Pöstényi

Text
pripomienky
1)

Návrh: A/N 2

Zdôvodnenie návrhu

A
„Žiadatelia sú
povinní každý
rok obnovovať
svoje žiadosti
o pridelenie
mestského
nájomného
bytu a to vždy
do 31.12.;....“

Ročná aktualizácia žiadosti
o pridelenie mestského bytu je
potrebná k pružnému
rozhodovaniu pri posudzovaní
žiadostí o pridelenie bytu
komisiou.

1 ) V prípade identickej (resp. vecne zhodnej) pripomienky uviesť len poznámku, že ide o „identickú/vecne
zhodnú pripomienku ako pod por. č. .... „
2 )Uviesť len A = návrh na prijatie pripomienky príp. N = návrh na jej zamietnutie

Spracoval: Mgr. Martina Antálková
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MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: 13

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 11.12.2019
N
O
„ ZN“)

p pl

l

p

y

l p
l
l
:
Zmena poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

N

l

j :

ZN

1. Návrh uznesenia MsR
2. Návrh na uznesenie MsZ
3. Dôvodová správa

lp
l
:
Mgr. Jaroslav Suchánek
primátor mesta
l yp
Lucia Orgoňová

l:

Šaštín-Stráže 07.11. 2019
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Š

p

S
. 05/2015
y (ď l j l

NÁ RH
UZNESENIE

k návrhu N
05/2015 O

ESTSKÉHO ZASTUPITEĽST A
/20 9
ň 1.12.2019

p pl

l

p

ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH

Š

y

p

S
y

.

Číslo materiálu: 13
Predkladá:

Mgr. Jaroslav Suchánek

___________________________________________________________________________

N

Z

Š

-S

Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach sa uznáša na
Š
S
. 05/2015 o miestnom poplatku za
l
p y
p y

Hlasovanie: Prítomní:

Za:

N

Zdržali sa:

Proti:

R

Š

-S

Mestská rada v Šaštíne-Strážach po prerokovaní
S

2

p ú

ť
05/20 5 O

ô

p

p pl

l

p

y

Š

p

y

Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 05/2015 vydáva mesto ŠaštínStráže z dôvodu aktualizácie sadzieb poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
Podľa ustanovenia § 81 ods. 10, 11 a 12 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení
neskorších predpisov:
10. Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, drobným
stavebným odpadom, ak v obci nebol zavedený množstvový zber drobného stavebného
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odpadu a biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, náklady triedeného zberu zložiek
komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady
spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na
ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady presahujúce výšku obvyklých
nákladov podľa § 59 ods. 8, hradí obec z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady podľa osobitného predpisu.
11. Náklady triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do
vyhradeného prúdu odpadu, vrátane zberu a vytriedenia týchto zložiek na zbernom dvore,
znášajú výrobcovia vyhradených výrobkov, tretie osoby alebo organizácie zodpovednosti
výrobcov, ktorí zodpovedajú za nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v tejto obci.
12. Obec pri ustanovení výšky miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad vychádza zo skutočných nákladov obce na nakladanie s komunálnym odpadom a
drobným stavebným odpadom vrátane nákladov uvedených v odseku 10. Do miestneho
poplatku obec nemôže zahrnúť náklady uvedené v odseku 11. Výnos miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady použije obec výlučne na zber, prepravu,
zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
V roku 2018 dosiahli príjmy mesta z poplatku za KO sumu 95.064,62 €, výdavky mesta
v rovnakom období na nakladanie s komunálnym odpadom dosiahli sumu 113.618,96 €. Za
prvých deväť mesiacov roka 2019 boli príjmy mesta z poplatku za KO vo výške 81.523,99 €
(rozpočtovaných na kalendárny rok je 100.000,- €), výdavky mesta však k 30.09.2019
predstavujú sumu 112.485,70 €. Zákonný poplatok za uloženie odpadu v mesiacoch 04 – 09.
2019 dosiahol sumu 9 356,65 € /mesačný poplatok závisí od váhy a druhu odpadu/.
Predpokladané poštovné v roku 2020 môže dosiahnuť sumu 5 500,00 €. Náklady za
veľkoobjemové kontajnery, ktorých je 12 s frekvenciou vývozu každý druhý mesiac (
celkovo 60 vývozov ročne ) predstavujú za rok 2018 vo výške 31 138,55 € a za 11 mesiacov
roka 2019 tieto náklady dosahujú 50 602,15 €.
Keďže došlo k výraznému nárastu výdavkov na zabezpečenie služieb súvisiacich so zberom,
prepravou a zneškodňovaním odpadov, je potrebné upraviť výšku miestneho poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad tak, aby sa príjem vyrovnal výdavkom za vývoz.
Od roku 2016, kedy bol miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
stanovený pre fyzické osoby na 18 € osoba a kalendárny rok (20 € v RO Gazárka), nebola
vykonaná jeho úprava. Obdobne je to aj u poplatku pre právnické osoby.
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Návrh
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Šaštín-Stráže
č. 05/2015
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Týmto dodatkom sa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 05/2015
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len ako VZN/
mení a dopĺňa nasledovne:
Čl. I
1. V § 5 Sadzba poplatku sa mení ods. 1 a znie nasledovne:
„1. Sadzba poplatku pre fyzické osoby s trvalým alebo prechodným pobytom a pre fyzické
osoby, ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo
jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo zákonom vymedzený pozemok s výnimkou
osôb podľa § 5, ods. 5 sa určuje nasledovne :
- 0,0685 eur za osobu na kalendárny deň v určenom období, počas ktorých má v meste trvalý
alebo prechodný pobyt alebo je oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor,
pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo zákonom vymedzený
pozemok (25,00 € na kalendárny rok) “.
2. V § 5 Sadzba poplatku sa mení ods. 2 a znie nasledovne:
„1. Sadzba poplatku pre podnikateľské subjekty, právnickú alebo fyzickú osobu –
podnikateľa, organizácie, školy, ubytovacie zariadenia sa stanovuje na 0,1151 eur na jedného
zamestnanca na deň ( podľa § 78 ods. 1 písm. b) zák. 582/2004 ). Výška poplatku sa vypočíta
podľa § 79 odst. 2 písm. b) zák. 582/2004. Počet kalendárnych dní (pd) v určenom období 365
dní, sadzba (s) 0,1151 eura, ukazovateľ dennej produkcie (udp) je koeficient mesta
vynásobený priemerným počtom zamestnancov. Poplatok sa vypočíta ako súčin (s x pd x udp)
= poplatok.
3. V § 5 Sadzba poplatku sa mení ods. 5 a znie nasledovne:
„5. Sadzba poplatku pre poplatníka: Ak je vlastník alebo užívateľ stavby slúžiacej na
individuálnu rekreáciu v Rekreačnej oblasti Gazárka, /záhradné a rekreačné chatky/ je
poplatok vo výške 50,00 EUR za nehnuteľnosť a kalendárny rok /systém zberu do kontajnera
podľa zvozu odpadu/.“
3. Ostatné ustanovenia VZN č. 05/2015 zostávajú nezmenené.
Čl. II
1. Na tomto Dodatku č. 1 sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach dňa
..................... uznesením č. .................... a nadobúda účinnosť 15.dňom od vyvesenia
na úradnej tabuli Mesta Šaštín-Stráže.
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V Šaštíne-Strážach, dňa........................................
Mgr. Jaroslav Suchánek
primátor mesta
Vyvesené:
Zvesené:
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Mesto Šaštín-Stráže
Mestský úrad v Šaštíne-Strážach
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu
Mesta Šaštín-Stráže č. 05/2015 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady ( ďalej len ako “VZN“ )
......................................................................................................................................................
Dátum vyvesenia návrhu VZN: 21.11.2019
Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie: 01.12.2019
Počet predložených pripomienok: 1

Por. č.

Predkladateľ

Text
pripomienky 1)

Návrh: A/N 2

Poslanecký
návrh
poslancov:
Vladimír
Sofka, Cyril
Filípek,
Dagmar
Fodorová, Ing.
Oto Kozánek,
Ing. Renáta
Medňanská,
Mgr. Ľudmila
Menšíková,
Miroslav
Nosek, Mgr.
Kristína
Pöstenyi, Ing.
Andrej Vajči

Zmena poplatku A
fyzické osoby,
právnické
osoby,
vlastník/užívateľ
stavby slúžiacej
na individuálnu
rekreáciu v RO
Gazárka /
záhradné
a rekreačné
chaty

Zdôvodnenie návrhu

1
Z dôvodu zvýšenia nákladov na
likvidáciu komunálneho odpadu

1 ) V prípade identickej (resp. vecne zhodnej) pripomienky uviesť len poznámku, že ide o „identickú/vecne
zhodnú pripomienku ako pod por. č. .... „
2 )Uviesť len A = návrh na prijatie pripomienky príp. N = návrh na jej zamietnutie

Spracoval: Lucia Orgoňová
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MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo:14

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 11.12.2019
Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Šaštín Stráže č. 12/2012
O miestnej dani za psa (ďalej len ako „VZN“)
Materiál sa predkladá na základe:
Zosúladenie dani za psa.

Materiál obsahuje:
Návrh Dodatku č. 1 k VZN
1. Návrh uznesenia MsR
2. Návrh na uznesenie MsZ
3. Dôvodová správa

Materiál predkladá:
Mgr. Jaroslav Suchánek
primátor mesta
Materiál vypracoval:
Veronika Kečkéšová

Šaštín-Stráže 06.11. 2019
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NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č. ......../2019
zo dňa 11.12.2019
k návrhu Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Šaštín Stráže č.
12/2012 O miestnej dani za psa
Číslo materiálu: 14
Predkladá:

Mgr. Jaroslav Suchánek

___________________________________________________________________________

Návrh uznesenia MsZ v Šaštíne-Strážach
Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach sa uznáša na Dodatku č. 1 k Všeobecne
záväznému nariadeniu Mesta Šaštín Stráže č. 12/2012 o miestnej dani za psa.

Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

Návrh uznesenia MsR v Šaštíne-Strážach
Mestská rada v Šaštíne-Strážach odporúča mestskému zastupiteľstvu uzniesť sa na
Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Šaštín Stráže č.12/2012
o miestnej dani za psa.

2. Dôvodová správa
Zosúladenie dani za psa.

110 / 323

Návrh
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Šaštín-Stráže
č. 12/2012
o miestnej dani za psa
Týmto dodatkom sa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č.
12/2012 o miestnej dani za psa /ďalej len ako VZN/ mení a dopĺňa nasledovne:
Čl. I
V § 4 sa vypúšťa celý text a nahrádza sa nasledovne „Správca dane určuje
sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok 7 EUR “.

Čl. II
1. V ostatnom VZN č. 12/2012 zostáva nezmenené.
2. Na tomto Dodatku č. 1 sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v ŠaštíneStrážach dňa ..................... uznesením č. .................... a nadobúda
účinnosť 15.dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Mesta Šaštín-Stráže.

V Šaštíne-Strážach, dňa........................................

Mgr. Jaroslav Suchánek
primátor mesta
Vyvesené:
Zvesené:
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Mesto Šaštín-Stráže
Mestský úrad v Šaštíne-Strážach
Vyhodnotenie pripomienok k Dodatku č. 1 k VZN č. 12/2012 k Všeobecne záväznému
nariadeniu Mesta Šaštín-Stráže o miestnej dani za psa
( ďalej len ako “VZN“ )
......................................................................................................................................................

Dátum vyvesenia návrhu VZN: 20.11.2019
Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie: 01.12.2019
Počet predložených pripomienok: 1

Por. č.

Predkladateľ

1

Poslanecký
návrh
zúčastnených
poslancov:
Vladimír
Sofka, Cyril
Filípek,
Dagmar
Fodorová, Ing.
Oto Kozánek,
Ing. Renáta
Medňanská,
Mgr. Ľudmila
Menšíková,
Miroslav
Nosek, Mgr.
Kristína
Pöstenyi, Ing.
Andrej Vajči

Text
pripomienky
1)

Návrh: A/N 2

Zdôvodnenie návrhu

A

Prítomní poslanci sa zhodli na
zmene sadzby pre psa na 7 EUR.

Prítomní
poslanci
navrhli sadzbu
dane za psa: 7
EUR
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1 ) V prípade identickej (resp. vecne zhodnej) pripomienky uviesť len poznámku, že ide o „identickú/vecne
zhodnú pripomienku ako pod por. č. .... „
2 )Uviesť len A = návrh na prijatie pripomienky príp. N = návrh na jej zamietnutie

Spracoval: Veronika Kečkéšová
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MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo:15
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 11.12.2019
k návrhu Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 3/2019 o určení

miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín-Stráže

Materiál sa predkladá na základe:
Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
v znení nesk. predpisov
Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia MsZ
2. Návrh uznesenia MsR
3. Dôvodová správa
4. Materiál

Materiál predkladá:
Ing. Ľubomír Galuš
riaditeľ
Materiál vypracoval:
Viera Kubeňáková
JUDr. Terézia Lang

Šaštín-Stráže , 11.11.2019
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NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č. ......../2019
zo dňa 11.12.2019
k návrhu Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 3/2019 o určení miesta
a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín-Stráže ( ďalej len ako “VZN“ )
------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 ) Návrh na uznesenie MsZ

Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení
Mesta Šaštín-Stráže č. 03/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín-Stráže.
Hlasovanie: Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržali sa:
2 ) Uznesenie MsR

Mestská rada v Šaštíne-Strážach odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šaštíne-Strážach
uzniesť sa na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Šaštín-Stráže č. 03/2019 o určení
miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín-Stráže.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

3 ) Dôvodová správa

Mesto Šaštín-Stráže je zriaďovateľom základnej školy a vzhľadom na túto skutočnosť
mesto v prenesenom výkone štátnej správy je povinná vydať všeobecné záväzné nariadenie o
určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.
V zmysle § 20 ods. 2 školského zákona zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje
dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole formou zápisu, ktorý sa koná
od 1.apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať
plniť povinnú školskú dochádzku. Podľa § 20 ods. 3 písm. a) školského zákona, miesto a čas
zápisu určuje naše mesto všeobecne záväzným nariadením na tretí štvrtok v mesiaci apríl
v čase od 14.00 hod – 18.00 hod.
V predmetnom ustanovení sme využili opakovane použiteľného pravidla pre určenie celkom
konkrétneho dátumu a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v
základnej škole a všeobecne záväzné nariadenie má použiteľnosť na neurčitý počet prípadov
rovnakého/opakovaného druhu. V opačnom prípade, by sme museli všeobecne záväzné
nariadenie prijímať každý rok, čo je nepraktické.
4) Materiál
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Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 3/2019 o určení miesta
a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín-Stráže
Mesto Šaštín-Stráže v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami §
2 písm. g) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy
na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a § 20 ods. 3 písm. a) zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

§1
Úvodné ustanovenie

1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín-Stráže.
2) Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a v školách
pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa školského zákona ak
tento zákon neustanovuje inak.
3) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole (ďalej len zápis). Zápis sa koná od 1.apríla do 30. apríla, ktorý
predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa plniť povinnú školskú dochádzku.

§2
Určenie miesta a času zápisu
1) Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky sa koná v budove Základnej školy,
Štúrova 1115/21, Šaštín-Stráže, tretí štvrtok v mesiaci apríl v čase od 14.00 hod – 18.00 hod.
2) V prípade, že stanovený termín zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v
základnej škole bude zhodný s termínom prázdnin, iným voľnom vo vyučovacom procese,
prípadne inou udalosťou zabraňujúcou vykonaniu zápisu v určenom termíne, termín zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky dieťaťa v základnej škole sa presúva na
„nasledujúci štvrtok“ v čase od 14,00 hod. do 18,00 hod.
3) Konkrétne miesto – miestnosť, v ktorej sa zápis uskutoční a čas konania zápisu zverejní
riaditeľ základnej školy v škole, v elokovanom pracovisku Hviezdoslavova 1462, v materskej
škole, vyhlásením v mestskom rozhlase, a pod. najneskôr do 1. marca kalendárneho roka.
4) V zmysle § 20 ods. 4 školského zákona základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie
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povinnej školskej dochádzky spracúva a získava osobné údaje :
A. o deťoch a žiakoch v rozsahu:
a) meno a priezvisko,
b) dátum a miesto narodenia,
c) adresa trvalého pobytu alebo miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa
nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
d) rodné číslo,
e) štátna príslušnosť,
f) národnosť
B. o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka v rozsahu:
a) meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu,
b) adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese
trvalého pobytu a kontakt na účely komunikácie.

§3
Záverečné ustanovenia

1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne
záväzné nariadenie Mesta Šaštín–Stráže č. 21/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta
Šaštín-Stráže,
ktoré
bolo
schválené
Uznesením
č.
634/2018.
2) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v ŠaštíneStrážach
dňa
11.
decembra
2019
Uznesením
MsZ
č.
............
3) Všeobecne záväzné nariadenie č....2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta ŠaštínStráže nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2020.

V Šaštíne-Strážach, dňa .............

Mgr. Jaroslav Suchánek
primátor mesta
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MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo:16
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 11.12.2019

k návrhu Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 4/2019 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území mesta Šaštín-Stráže na rok 2020 ( ďalej len ako „VZN“ )

Materiál sa predkladá na základe:
Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v
Školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov
Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia MsZ
2. Návrh uznesenia MsR
3. Dôvodová správa
4. Materiál

Materiál predkladá:
Mgr. Jaroslav Suchánek
Primátor mesta
Materiál vypracoval:
JUDr. Terézia Lang

Šaštín-Stráže, 15.11.2019
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NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č. ......../2019
zo dňa 11.12.2019
k návrhu Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 4/2019 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území mesta Šaštín-Stráže na rok 2020 ( ďalej len ako „VZN“ )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ) Návrh na uznesenie MsZ

Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení Mesta
Šaštín-Stráže č. 04/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta
Šaštín-Stráže na rok 2020.
Hlasovanie: Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržali sa:
2 ) Uznesenie MsR

Mestská rada v Šaštíne-Strážach odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šaštíne-Strážach
uzniesť sa na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Šaštín-Stráže č. 04/2019 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a
školských zariadení so sídlom na území mesta Šaštín-Stráže na rok 2020.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

3 ) Dôvodová správa

Obec v zmysle § 6 ods. 12 písm. c) 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
určí všeobecne záväzným nariadením pre verejné školské subjekty a súkromných
zriaďovateľov škôl a školských zariadení, ako aj pre základné umelecké školy, jazykové
školy, materské školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
1. podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a
školských
zariadení,
2. lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovať základné umelecké školy,
jazykové školy, materské školy a školské zariadenia okrem údajov podľa osobitného
predpisu,
30e)
3. výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy 30b) alebo školského
zariadenia; v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy, skutočného stravníka alebo
na jedno hlavné jedlo alebo doplnkové jedlo a
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4. deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky,
Pri tvorbe všeobecne záväzného nariadenia môže mesto zohľadniť
1. formu organizácie výchovy a vzdelávania,
2. počet hodín vzdelávania poskytovaných deťom školských zariadení,
3. počet detí, žiakov alebo poslucháčov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami v škole alebo v školskom zariadení,
4. počet detí mladších ako tri roky v materskej škole, 30b)
5. zaradenie zamestnancov školy alebo školského zariadenia do platových tried,
pracovných tried a skutočnosť, či zamestnanec poberá kreditový príplatok a jeho
výšku, a príplatok za výkon špecializovanej činnosti a jeho výšku,
6. energetickú náročnosť budovy, v ktorej sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie,
7. výšku nájmu, ak je škola alebo školské zariadenie umiestnené v priestoroch
prenajatých obcou,
8. potrebu zabezpečenia pedagogického asistenta pre deti a žiakov so špeciálnymi
výchovnovzdelávacími potrebami v materskej škole alebo v školskom klube detí
Mesto Šaštín-Stráže na rok 2020 použilo na určenie normatívu pre príslušné
zariadenia koeficient podľa Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní
výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov, počet detí k
15.09., ako aj hodnotový koeficient v rozpätí od 85-100,4 € na prepočítaného žiaka
príslušného zariadenia.
Prognóza na rok 2020 nie je priaznivá, prejavia sa negatívne vplyvy na príjmy
samospráv z dôvodu zvýšenia nezdaniteľnej časti základu dane fyzických osôb
a zníženia sadzby dane SZČO na 15 %.
V prípade , že výber dane z príjmu FO bude na predpokladanej úrovni, možno uvažovať
o ďalšom dofinancovaní.
Potrebné kvórum : 3/5 prítomných.
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Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 4/2019 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území mesta Šaštín-Stráže na rok 2020
Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 a § 11
ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, §
6 ods. 12 písm. c) 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 sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení Mesta Šaštín-Stráže.
§1
Účel a predmet
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“ ) určuje:
a) výšku dotácie na prevádzku a mzdy (ďalej len „dotácia“) na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, ktorých zriaďovateľom je Mesto Šaštín-Stráže na
príslušný kalendárny rok. 1)
b) deň v mesiaci, do ktorého Mesto Šaštín-Stráže poskytne finančné prostriedky subjektom podľa
písm. a). 2)
§2
Príjemca dotácie
Príjemca dotácie podľa tohto VZN je základná umelecká škola, materská škola a školské zariadenie,
ktorých zriaďovateľom je Mesto Šaštín-Stráže.
§3
Výška a účel dotácie
1/ Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej
školy, dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín-Stráže
je stanovená v prílohe č.1 tohto VZN. 3)
2/ Výška dotácie môže byť upravovaná počas roka podľa zmeny rozpočtu mesta.
3/ Príjemca dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových
nákladov a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť jej použitia.
§4
Dotácia pre školu a školské zariadenie
1/ Ročná výška dotácie pre školu alebo školské zariadenie sa určí ako súčin počtu žiakov a detí
uvedených vo „Výkaze Škol (MŠ SR ) 40-01“ – o počte žiakov základných umeleckých škôl, detí
materských škôl a školských zariadení a poslucháčov jazykových škôl v územnej pôsobnosti mesta
podľa stavu k 15. 9. a normatívu uvedeného v prílohe č. 1) tohto VZN pre jednotlivé školy a školské
zariadenia.
2/ Prijímateľ dotácie je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov
škôl a školských zariadení a pri jej použití je povinný zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť
a účinnosť jej použitia.

121 / 323

§5
Termín a spôsob poskytovania dotácie
Mesto poskytne príjemcovi dotáciu vo výške 1/12 zo sumy určenej v rozpočte do posledného dňa
príslušného kalendárneho mesiaca.7)
§6
Zúčtovanie dotácie
1/ Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku, ktorému bola dotácia poskytnutá podľa § 4, je povinný
zúčtovať dotáciu s Mestom Šaštín-Stráže polročne k 30.06. a 31.12. aktuálneho kalendárneho roka. 2/
V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. aktuálneho roka, je prijímateľ dotácie povinný
nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet mesta do 31.12. aktuálneho roka.
§7
Kontrola použitia dotácie
1/ Mesto Šaštín-Stráže je oprávnené vykonať finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými
prostriedkami pridelenými podľa tohto VZN.
2/ Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia je povinný na požiadanie
predložiť všetky doklady preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné a účinné vynaloženie
pridelených finančných prostriedkov.
§8
Záverečné ustanovenia
1/ Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 17/2013 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území Mesta Šaštín-Stráže vrátane Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3,
Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6, Dodatku č. 7.
2/ Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Mesta Šaštíne-Strážach uznesením č.
.................. zo dňa 11.12.2019 a účinnosť nadobúda dňom 1.1.2020.
V Šaštíne-Strážach, dňa ..............
Mgr. Jaroslav Suchánek
primátor mesta

__________________________________________________________
Poznámka : 1-2) § 6 ods. 12 písm. c) 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
3) Príloha 3 Nariadenia vlády 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších
predpisov 7) § 6 ods. 12 písm. g) 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
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Príloha č. 1)

Mesto Šaštín-Stráže určuje výšku dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej
školy, dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ŠaštínStráže na rok 2020 nasledovne:
Kategória škôl a školských zariadení

Dotácia na mzdy a prevádzku
na žiaka v eurách

Základná umelecká škola Hollého 654,ŠaštínStráže
-individuálna forma vzdelávania

1 249

- skupinová forma vzdelávania

408

Materská škola M. Nešpora 1365, ŠaštínStráže

2739

Školský klub detí pri Základnej škole Štúrova
1115, Šaštín-Stráže 546

Centrum voľného času Hviezdoslavova 4/7,
Šaštín-Stráže

Zariadenie školského stravovania pri
Základnej škole Štúrova 1115, Šaštín-Stráže

576

125

170
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MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: 17
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 11.12.2019
Návrh na odmenu zástupcovi primátora mesta p. Vladimíra Sofka za celoročnú prácu
v r. 2019.
Materiál sa predkladá na základe:
-Iniciatívny návrh
Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia MsZ
2. Návrh uznesenia MsR
3. Dôvodová správa

Materiál predkladá:
Mgr. Jaroslav Suchánek
Primátor mesta
Materiál vypracovala:
Renáta Fábryová
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NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č. ......../2019
zo dňa 11.12.2019

Číslo materiálu: 17
Predkladá:
Mgr. Jaroslav Suchánek
___________________________________________________________________________
1. Návrh uznesenia MsZ v Šaštíne-Strážach
Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach schvaľuje odmenu zástupcu primátora p.
Vladimíra Sofku vo výške 350.00 €, za celoročnú prácu.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

2. Návrh uznesenia MsR v Šaštíne-Strážach
Mestská rada odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šaštíne-Strážach schváliť
odmenu p. Vladimírovi Sofkovi vo výške 350.00 €, za celoročnú prácu.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

3. Dôvodová správa
Zástupca primátora p. Vladimír Sofka zastupuje počas neprítomnosti /čerpanie dovolenky/
primátora mesta Mgr. Jaroslava Suchánka, v priebehu roku 2019.
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MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: 18

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 11. 12. 2019
Návrh na zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 192/2019 zo dňa 09. 10. 2019,
ktorým bolo zrušené uznesenie č. 80/2019 odpredaj časti mestského pozemku parc.č.
„C“ 1665/19 vo výmere 687 prevodu časti mestského pozemku vo výmere 687m2 v k.ú.
Stráže, p. Zuzane Stachovej v prvej časti a v druhej časti schválenie zámeru prevodu
pozemku par.č. 1665/19 vo výmere 687, v k. ú. Stráže Mgr. Petre Jedinej a manželovi.

Materiál sa predkladá na základe:
Žiadosti Mgr. Petry Jedinej a manž. Mgr. Stanislava Jediného
Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia MsZ
2. Návrh uznesenia MsR
3. Dôvodová správa

Materiál predkladá:
Mgr. Jaroslav Suchánek
Primátor mesta
Materiál vypracoval:
p. Alena Poláková

Šaštín-Stráže 15. 11. 2019
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NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č. ......../2019
zo dňa 11. 12. 2019

Návrh na zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 192/2019 zo dňa 09. 10. 2019,
ktorým bolo zrušené uznesenie č. 80/2019 odpredaj časti mestského pozemku parc.č.
„C“ 1665/19 vo výmere 687 prevodu časti mestského pozemku vo výmere 687m2 v k.ú.
Stráže, p. Zuzane Stachovej v prvej časti a v druhej časti schválenie zámeru prevodu
pozemku par.č. 1665/19 vo výmere 687, v k. ú. Stráže Mgr. Petre Jedinej a manželovi.
Číslo materiálu: 18
Predkladá: Mgr. Jaroslav Suchánek
___________________________________________________________________________

1 ) Návrh na uznesenie MsZ

Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach
ruší Uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 192/2019 zo dňa 09. 10. 2019, ktorým bolo
zrušené uznesenie č. 80/2019 odpredaj časti mestského pozemku parc.č. „C“ 1665/19 vo
výmere 687 prevodu časti mestského pozemku vo výmere 687m2 v k.ú. Stráže, p. Zuzane
Stachovej v prvej časti a v druhej časti schválenie zámeru prevodu pozemku par.č. 1665/19 vo
výmere 687, v k. ú. Stráže Mgr. Petre Jedinej a manželovi.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

2 ) Návrh na uznesenie MsR

Mestská rada v Šaštíne – Strážach odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šaštíne-Strážach
zrušiť Uznesenia č. 192/2019 zo dňa 09. 10. 2019, ktorým bolo zrušené uznesenie č. 80/2019
odpredaj časti mestského pozemku parc.č. „C“ 1665/19 vo výmere 687 prevodu časti
mestského pozemku vo výmere 687m2 v k.ú. Stráže, p. Zuzane Stachovej v prvej časti
a v druhej časti schválenie zámeru prevodu pozemku par.č. 1665/19 vo výmere 687, v k. ú.
Stráže Mgr. Petre Jedinej a manželovi.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

2. Dôvodová správa
Manželia Jediní písomne odstúpili od kúpy stavebného pozemku listom zo dňa 12.11. 2019.
Uznesenia je potrebné schváliť 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
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MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: 18/a

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 11. 12. 2019
Návrh na zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 80/2019, zo dňa 27. 03. 2019
odpredaj časti mestského pozemku parc.č. „C“ 1665/19 vo výmere 687 prevodu časti
mestského pozemku vo výmere 687m2 v k.ú. Stráže, p. Zuzane Stachovej .

Materiál sa predkladá na základe:
Žiadosti p. Zuzany Stachovej
Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia MsZ
2. Návrh uznesenia MsR
3. Dôvodová správa

Materiál predkladá:
Mgr. Jaroslav Suchánek
Primátor mesta
Materiál vypracoval:
p. Alena Poláková

Šaštín-Stráže 15. 11. 2019
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NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č. ......../2019
zo dňa 11. 12. 2019

Návrh na zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 80/2019, zo dňa 27. 03. 2019
odpredaj časti mestského pozemku parc.č. „C“ 1665/19 vo výmere 687 prevodu časti
mestského pozemku vo výmere 687m2 v k.ú. Stráže, p. Zuzane Stachovej .
Číslo materiálu: 18/a
Predkladá:

Mgr. Jaroslav Suchánek

___________________________________________________________________________

1 ) Návrh na uznesenie MsZ

Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach
ruší Uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 80/2019, zo dňa 27. 03. 2019 odpredaj časti
mestského pozemku parc.č. „C“ 1665/19 vo výmere 687 prevodu časti mestského pozemku
vo výmere 687m2 v k.ú. Stráže, p. Zuzane Stachovej .

Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

2 ) Návrh na uznesenie MsR

Mestská rada v Šaštíne – Strážach odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šaštíne-Strážach
zrušiť Uznesenia č. 80/2019, zo dňa 27. 03. 2019 odpredaj časti mestského pozemku parc.č.
„C“ 1665/19 vo výmere 687 prevodu časti mestského pozemku vo výmere 687m2 v k.ú.
Stráže, p. Zuzane Stachovej .
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

2. Dôvodová správa
Zuzana Stachová odstúpila písomne od kúpy stavebného pozemku.
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MESTO ŠAŚTÍN-STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: 18/b
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 11.12.2019
Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 639/2014.
Materiál sa predkladá na základe:
-žiadosti p. Karla Čermáka, Štúrova 1117, Šaštín-Stráže
Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia MsZ
2. Návrh na uznesenie MsR
3. Dôvodová správa
Materiál predkladá:
Mgr. Jaroslav Suchánek
Primátor mesta
Materiál vypracoval:
Veronika Kečkéšová

Šaštín-Stráže , 18.11.2019
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NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č. ......../2019
zo dňa 11.12 .2019
k návrhu Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 639/2014 o schválení zámeny pozemkov

medzi Mestom Šaštín-Stráže a Karolom Čermákom a manž.Danielou , bytom Šaštín-Stáže,
Štúrova 1117.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 ) Návrh na uznesenie MsZ

Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne – Strážach
ruší Uznesenia MsZ č. 639/2014 o schválení zámeny pozemkov medzi Mestom Šaštín-Stráže
a Karolom Čermákom a manž.Danielou , bytom Šaštín-Stáže, Štúrova 1117.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Zdržali sa:

Proti:

2 ) Návrh na uznesenie MsR

Mestská rada v Šaštíne – Strážach odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šaštíne-Strážach
zrušiť Uznesenia MsZ č. 639/2014 o schválení zámeny pozemkov medzi Mestom ŠaštínStráže a Karolom Čermákom a manž. Danielou , bytom Šaštín-Stáže, Štúrova 1117.
Hlasovanie:
Prítomní:

Za:

Zdržali sa:

Proti:

3 ) Dôvodová správa
Vklad zámennej a kúpnopredajnej zmluvy do katastra nehnuteľností bol zamietnutý a jeden
z účastníkov zmluvy zomrel.
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MESTO ŠAŚTÍN-STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: 18/c
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 11.12.2019
Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 640/2014.

Materiál sa predkladá na základe:
-žiadosti p.Karla Čermáka, Štúrova 1117, Šaštín-Stráže
Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia MsZ
2. Návrh na uznesenie MsR
3. Dôvodová správa
Materiál predkladá:
Mgr. Jaroslav Suchánek
Primátor mesta
Materiál vypracoval:
Veronika Kečkéšová

Šaštín-Stráže , 18.11.2019
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NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č. ......../2019
zo dňa 11.12 .2019
k návrhu Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 640/2014 o schválení odpredaja pozemku

parc. č.1916/132, 1916/26, v k.ú. Šaštín Karolovi Čermákovi, bytom Šaštín-Stráže, Štúrova
1117.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 ) Návrh na uznesenie MsZ

Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne – Strážach
ruší Uznesenia MsZ č.640/2014 o schválení odpredaja pozemku parc. č.1916/132, 1916/26,
v k.ú. Šaštín Karolovi Čermákovi, bytom Šaštín-Stráže, Štúrova 1117.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

2 ) Návrh na uznesenie MsR

Mestská rada v Šaštíne – Strážach odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šaštíne-Strážach
zrušiť Uznesenia MsZ č.640/2014 o schválení odpredaja pozemku parc. č.1916/132,
1916/26, v k.ú. Šaštín Karolovi Čermákovi, bytom Šaštín-Stráže, Štúrova 1117.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

3 ) Dôvodová správa
Vklad zámennej a kúpnopredajnej zmluvy do katastra nehnuteľností bol zamietnutý a jeden
z účastníkov zmluvy zomrel.
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MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: 18/d

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 11. 12. 2019
Návrh na zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 162/2019, zo dňa 14. 08. 2019
návrh na vyhlásenie OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE o najvhodnejší návrh na uzavretie
kúpnej zmluvy na predaj hnuteľného majetku mesta a schváliť podmienky obchodnej verejnej
súťaže podľa predloženého návrhu. Predmetom predaja bude drevná hmota z borovice –
surové kmene v objeme cca 150 m3 a biomasa z konárov a pňov.

Materiál sa predkladá na základe:
Iniciatívneho návrhu predloženého na Pracovnom stretnutí poslancov dňa 27.11. 2019.
Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia MsZ
2. Návrh uznesenia MsR
3. Dôvodová správa

Materiál predkladá:
Mgr. Jaroslav Suchánek
Primátor mesta
Materiál vypracoval:
p. Alena Poláková

Šaštín-Stráže 15. 11. 2019
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NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č. ......../2019
zo dňa 11. 12. 2019

Návrh na zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 162/2019, zo dňa 14. 08. 2019
návrh na vyhlásenie OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE o najvhodnejší návrh na uzavretie
kúpnej zmluvy na predaj hnuteľného majetku mesta a schváliť podmienky obchodnej verejnej
súťaže podľa predloženého návrhu. Predmetom predaja bude drevná hmota z borovice –
surové kmene v objeme cca 150 m3 a biomasa z konárov a pňov.
Číslo materiálu: 18/d
Predkladá:

Mgr. Jaroslav Suchánek

___________________________________________________________________________

1 ) Návrh na uznesenie MsZ

Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach
ruší Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 162/2019, zo dňa 14. 08. 2019 na vyhlásenie
OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na
predaj hnuteľného majetku mesta a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže podľa
predloženého návrhu. Predmetom predaja bude drevná hmota z borovice – surové kmene
v objeme cca 150 m3 a biomasa z konárov a pňov.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

2 ) Návrh na uznesenie MsR

Mestská rada v Šaštíne – Strážach odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šaštíne-Strážach
zrušiť Uznesenie č. 162/2019, zo dňa 14. 08. 2019 na vyhlásenie OBCHODNEJ
VEREJNEJ SÚŤAŽE o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj hnuteľného
majetku mesta a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže podľa predloženého
návrhu. Predmetom predaja bude drevná hmota z borovice – surové kmene v objeme cca 150
m3 a biomasa z konárov a pňov.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

2. Dôvodová správa
K zrušeniu Uznesenia MsZ č. 162/2019 sa pristúpilo po predložení iniciatívneho návrhu na
Pracovnom stretnutí poslancov dňa 27.11. 2019, z dôvodu nezáujmu o kúpu uvedenej drevnej
hmoty ani po znížení ceny.
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MESTO ŠAŚTÍN-STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: 19
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 11.12.2019
k návrhu na zriadenie vecného bremena
-

zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;
užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a
akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie
na pozemkoch parc. č. C-KN 1730/68 vo výmere 503m2, E-KN 3-2723/11 vo výmere
2050m2v k.ú. Šaštín.

Materiál sa predkladá na základe:
-žiadosti ZSD, a.s. Bratislava
Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia MsZ
2. Návrh na uznesenie MsR
3. Dôvodová správa
Materiál predkladá:
Mgr. Jaroslav Suchánek
Primátor mesta
Materiál vypracoval:
Ing. Gabriela Baďurová

Šaštín-Stráže , 18.11.2019
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NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č. ......../2019
zo dňa 11.12 .2019
k návrhu Návrhu na zriadenie vecného bremena

-

zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;
užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a
akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie
na pozemkoch parc. č. C-KN 1730/68 vo výmere 503m2, E-KN 3-2723/11 vo výmere
2050m2v k.ú. Šaštín.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 ) Návrh na uznesenie MsZ

Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne – Strážach
Schvaľuje zriadenie vecného bremena:
-

zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;
užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a
akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie

na pozemkoch parc. č. C-KN 1730/68 vo výmere 503m2, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie, vedenom na LV 2045 v k.ú. Šaštín, E-KN 3-2723/11 vo výmere 2050m2, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vedenom na LV 2045 v k.ú. Šaštín, v zmysle
geometrického plánu č. 105/2019 vypracovaného Nemec, s.r.o. Cerová, Lieskové 449,
úradne overeným OÚ Senica, katastrálny odbor dňa 14.10.2019 pod č. 804/2019
v prospech spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Bratislava, Čulenova
6.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

Mestská rada v Šaštíne – Strážach
Odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zriadenie vecného bremena:
-

zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;
užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a
akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie

na pozemkoch parc. č. C-KN 1730/68 vo výmere 503m2, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie, vedenom na LV 2045 v k.ú.Šaštín, E-KN 3-2723/11 vo výmere 2050m2, druh

137 / 323

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vedenom na LV 2045 v k.ú. Šaštín, v zmysle
geometrického plánu č. 105/2019 vypracovaného Nemec, s.r.o. Cerová, Lieskové 449,
úradne overeným OÚ Senica, katastrálny odbor dňa 14.10.2019 pod č. 804/2019
v prospech spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Bratislava, Čulenova
6.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

3 ) Dôvodová správa

-zriadenie vecného bremena
-

zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;
užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a
akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie

na pozemkoch parc. č. C-KN 1730/68 vo výmere 503m2, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie, vedenom na LV 2045 v k.ú.Šaštín, E-KN 3-2723/11 vo výmere 2050m2, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vedenom na LV 2045 v k.ú. Šaštín, v zmysle
geometrického plánu č. 105/2019 vypracovaného Nemec, s.r.o. Cerová, Lieskové 449, úradne
overeným OÚ Senica, katastrálny odbor dňa 14.10.2019 pod č. 804/2019 v prospech
spoločnosť ZSD, a.s., so sídlom Bratislava, Čulenova 6. Jedná sa o rozšírenie NN rozvodu pre
IBV Lúčna v k.ú. Šaštín.
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MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: 20

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 11.12.2019
Návrh na schválenie zámeru zámeny mestského pozemku parc. č. 1916/275 v k.ú. Šaštín
vo výmere 50m2 za pozemky parc.č. C-KN 1916/273 vo výmere 8m2, parc. č. C-KN
1916/274 vo výmere 15m2, parc. č. C-KN 1916/26 vo výmere 27m2, všetky v k.ú. Šaštín.

Materiál sa predkladá na základe:
Žiadosti Karola Čermáka
Materiál obsahuje:
1.
2.
3.
4.

Návrh uznesenia MsZ
Návrh na uznesenie MsR
Dôvodová správa
Zámer zámeny prípad hodný osobitného zreteľa

Materiál predkladá:
Mgr. Jaroslav Suchánek
Primátor mesta
Materiál vypracoval:
Ing. Gabriela Baďurová

Šaštín-Stráže 18.11. 2019
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NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č. ......../2019
zo dňa 11.12.2019
k Návrhu na schválenie zámeru zámeny mestského pozemku parc. č. 1916/275 v k.ú.
Šaštín vo výmere 50m2 za pozemky parc.č. C-KN 1916/273 vo výmere 8m2, parc. č. CKN 1916/274 vo výmere 15m2, parc. č. C-KN 1916/26 vo výmere 27m2, všetky v k.ú.
Šaštín.

Číslo materiálu: 20
Predkladá: Mgr. Jaroslav Suchánek
___________________________________________________________________________

Návrh uznesenia MsZ v Šaštíne-Strážach
Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach
Schvaľuje zámer zámeny v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení
nesk. predpisov mestského pozemku – parc. č. 1916/275 v k.ú. Šaštín vo výmere 50m2-druh

pozemku ostatná plocha na LV 2045 za pozemky parc.č. C-KN 1916/273 vo výmere 8m2,
parc. č. C-KN 1916/274 vo výmere 15m2, parc. č. C-KN 1916/26 –, vo výmere 27m2,
druh pozemku ostatná plocha, vedené na LV 2445 – vlastník Karel Čermák ,všetky
v k.ú. Šaštín, Karolovi Čermákovi, bytom Šaštín-Stráže,Štúrova 1117.

Žiadateľ zaplatí náklady na vklad do katastra nehnuteľnosti, návrh na vklad do katastra nehnuteľností
podáva žiadateľ. Náklady na vypracovanie zámennej zmluvy znáša žiadateľ.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Mestské zastupiteľstvo konštatuje, že časť pozemku Mesto
nevyužíva, nie je predpoklad, že by pozemok v budúcnosti užívalo pre vlastné potreby, vzhľadom na
charakter a umiestnenie pozemku ,nie je možné predpokladať, že by o pozemok prejavil záujem iný
záujemca, nakoľko žiadateľ je vlastníkom pozemku na stavbu rekreačnej chaty a tento je v súčastnosti
čiastočne tiež oplotený vlastníkmi susedných pozemkov.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

Návrh uznesenia MsR v Šaštíne-Strážach
Mestská rada v Šaštíne-Strážach
Odporúča mestskému zastupiteľstvu schvaliť zámer zámeny v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/
zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení nesk. predpisov mestského pozemku – parc. č. 1916/275
v k.ú. Šaštín vo výmere 50m2-druh pozemku ostatná plocha na LV 2045 za pozemky
parc.č. C-KN 1916/273 vo výmere 8m2, parc. č. C-KN 1916/274 vo výmere 15m2, parc.

140 / 323

č. C-KN 1916/26 –, vo výmere 27m2, druh pozemku ostatná plocha, vedené na LV 2445
– vlastník Karel Čermák ,všetky v k.ú. Šaštín, Karolovi Čermákovi, bytom ŠaštínStráže, Štúrova 1117.
Žiadateľ zaplatí náklady na vklad do katastra nehnuteľnosti, návrh na vklad do katastra nehnuteľností
podáva žiadateľ. Náklady na vypracovanie zámennej zmluvy znáša žiadateľ.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Mestská rada konštatuje, že časť pozemku Mesto nevyužíva, nie je
predpoklad, že by pozemok v budúcnosti užívalo pre vlastné potreby, vzhľadom na charakter
a umiestnenie pozemku ,nie je možné predpokladať, že by o pozemok prejavil záujem iný záujemca,
nakoľko žiadateľ je vlastníkom pozemku na stavbu rekreačnej chaty a tento je v súčasnosti čiastočne
tiež oplotený vlastníkmi susedných pozemkov.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

Dôvodová správa

MsZ konštatuje, že mesto pozemok nevyužíva, nie je predpoklad, že by pozemok v budúcnosti
užívalo pre vlastné potreby, vzhľadom na charakter a umiestnenie pozemku nie je možné
predpokladať, že by o pozemok prejavil záujem iný záujemca, nakoľko žiadateľ je vlastníkom
pozemku na stavbu rekreačnej chaty a tento je v súčasnosti čiastočne užívaný a tiež oplotený
vlastníkmi susedných pozemkov.

Zámer prevodu majetku mesta sa ďalej zverejňuje v lehote min. 15 dní pred schválením
prevodu majetku mesta na
a./ úradnej tabuli mesta Šaštín-Stráže
b./ webovom sídle mesta Šaštín-Stráže: https://www.mestosastinstraze.sk/uradnatabula/oznamy-mesta
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MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: 21

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 11.12.2019
Návrh na schválenie zámeru prevodu časti mestského pozemku parc. č. C-KN 611/2
v podiele 1/2, vo výmere 466m2, v k.ú. Šaštín.

Materiál sa predkladá na základe:
Žiadosti Evy Antálkovej
Materiál obsahuje:
1.
2.
3.
4.

Návrh uznesenia MsZ
Návrh na uznesenie MsR
Dôvodová správa
Zámer predaja ako prípad osobitného zreteľa

Materiál predkladá:
Mgr. Jaroslav Suchánek
Primátor mesta
Materiál vypracoval:
Ing. Gabriela Baďurová

Šaštín-Stráže 18.11. 2019
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NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č. ......../2019
zo dňa 11.12.2019
k návrhu na schválenie zámeru na prevod časti mestského pozemku v podiele ½ C-KN 611/2
v celkovej výmere 466m2 v k. ú. Šaštín.
Číslo materiálu: 21
Predkladá: Mgr. Jaroslav Suchánek
___________________________________________________________________________

Návrh uznesenia MsZ v Šaštíne-Strážach
Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach

Schvaľuje zámer odpredaja v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení
nesk. predpisov mestského pozemku – v celkovej výmere 466m2 z parc.č. C-KN 611/2, v podiele 1/2
v k.ú. Šaštín, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,vedenom na LV 964 Eve Antálkovej, bytom
Šaštín-Stráže, J.Hollého 680.
Cena pozemku sa stanovuje na 10,- € za m2. Kupujúci zaplatí náklady na vklad do katastra
nehnuteľnosti, návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva kupujúci. Náklady na vypracovanie
kúpnej zmluvy znáša kupujúci. Sumu za odkúpený pozemok kupujúci vyplatí Mestu Šaštín-Stráže

do 3dní od podpísania kúpnej zmluvy.

Dôvod hodný osobitného zreteľa: Mestské zastupiteľstvo konštatuje, že časť pozemku Mesto
nevyužíva, nie je predpoklad, že by pozemok v budúcnosti užívalo pre vlastné potreby, vzhľadom na
charakter a umiestnenie pozemku nie je možné predpokladať, že by o pozemok prejavil záujem iný
záujemca, nakoľko tvorí súčasť oploteného dvora rodinného domu č. 680, ktorého je žiadateľka
spoluvlastníčkou.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

Návrh uznesenia MsR v Šaštíne-Strážach
Mestská rada v Šaštíne-Strážach

odporúča mestskému zastupiteľstvu schvaliť zámer odpredaja v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/
zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení nesk. predpisov mestského pozemku – v celkovej výmere
466m2 z parc.č. C-KN 611/2, v podiele 1/2 v k.ú. Šaštín, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie,vedenom na LV 964 Eve Antálkovej, bytom Šaštín-Stráže, J.Hollého 680.
Cena pozemku sa stanovuje na 10,- € za m2. Kupujúci zaplatí náklady na vklad do katastra
nehnuteľnosti, návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva kupujúci. Náklady na vypracovanie
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kúpnej zmluvy znáša kupujúci. Sumu za odkúpený pozemok kupujúci vyplatí Mestu Šaštín-Stráže

do 3dní od podpísania kúpnej zmluvy.

Dôvod hodný osobitného zreteľa: Mestská rada konštatuje, že časť pozemku Mesto nevyužíva, nie je
predpoklad, že by pozemok v budúcnosti užívalo pre vlastné potreby, vzhľadom na charakter
a umiestnenie pozemku nie je možné predpokladať, že by o pozemok prejavil záujem iný záujemca,
nakoľko tvorí súčasť oploteného dvora rodinného domu č. 680, ktorého je žiadateľka
spoluvlastníčkou.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

2. Dôvodová správa
Žiadosti Evy Antálkovej, bytom Šaštín – Stráže, J.Hollého 680, o odkúpenie mestského
pozemku bolo vyhovené, nakoľko sa jedná o pozemok, ktorý Mesto nevyužíva, nie je

predpoklad, že by pozemok v budúcnosti užívalo pre vlastné potreby, vzhľadom na charakter
a umiestnenie pozemku nie je možné predpokladať, že by o pozemok prejavil záujem iný záujemca,
nakoľko tvorí súčasť oploteného dvora rodinného domu č. 680, ktorého je žiadateľka vlastníčkou.

Zámer prevodu majetku mesta sa ďalej zverejňuje v lehote min. 15 dní pred schválením
prevodu majetku mesta na
a./ úradnej tabuli mesta Šaštín-Stráže
b./ webovom sídle mesta Šaštín-Stráže: https://www.mestosastinstraze.sk/uradnatabula/oznamy-mesta
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MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: 21/a

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 11.12.2019
Návrh na schválenie zámeru prevodu mestského pozemku parc. č. C-KN 1916/132 vo
výmere 260m2k, parc. č. C-KN 1916/26 vo výmere 27m2 v k.ú. Šaštín.
Materiál sa predkladá na základe:
Žiadosti Karola Čermáka
Materiál obsahuje:
1.
2.
3.
4.

Návrh uznesenia MsZ
Návrh na uznesenie MsR
Dôvodová správa
Zámer predaja ako prípad hodný osobitného zreteľa

Materiál predkladá:
Mgr. Jaroslav Suchánek
Primátor mesta
Materiál vypracoval:
Ing. Gabriela Baďurová

Šaštín-Stráže 18.11. 2019
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NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č. ......../2019
zo dňa 11.12.2019
k návrhu Návrh na schválenie zámeru prevodu mestského pozemku parc. č. C-KN

1916/132 vo výmere 260m2, parc. č. C-KN 1916/26 vo výmere 27m2 v k.ú. Šaštín.

Číslo materiálu: 21/a
Predkladá: Mgr. Jaroslav Suchánek
___________________________________________________________________________

Návrh uznesenia MsZ v Šaštíne-Strážach
Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach

Schvaľuje zámer odpredaja v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení
nesk. predpisov mestského pozemku – parc. č. C-KN 1916/132 vo výmere 260m2, parc. č. C-

KN 1916/26 vo výmere 27m2 v k.ú. Šaštín, druh pozemku ostatná plocha, vedené na LV
2045., kupujúcemu Karolovi Čermákovi bytom Štúrova 1117 , Śaštín-Stráže.

Kúpna cena 8,-€/m2 /v zmysle uznesenia č. 57/2011 zo dňa 19.05.2011/, vrátane
jednorazového poplatku za vyhotovenie geometrického plánu č. 512/2012 v sume 75,-€ bola
zaplatená v dvoch splátkach /1308,-€ dňa 03.01.2012, 1063,-€ dňa 28.03.2014/ v hotovosti do
mestskej pokladne.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Mestské zastupiteľstvo konštatuje, že pozemok je situovaný

v lokalite , ktorú možno považovať za územie so zvykovým právom kupujúceho, a ktorý bude užívať
ako priľahlý pozemok k pozemku zastavaného budúcou rekreačnou chatou.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

Návrh uznesenia MsR v Šaštíne-Strážach
Mestská rada v Šaštíne-Strážach

odporúča mestskému zastupiteľstvu schvaliť zámer odpredaja v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/
zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení nesk. predpisov mestského pozemku – parc. č. C-KN

1916/132 vo výmere 260m2, parc. č. C-KN 1916/26 vo výmere 27m2 v k.ú. Šaštín, druh
pozemku ostatná plocha, vedené na LV 2045., kupujúcemu Karolovi Čermákovi bytom
Štúrova 1117 , Śaštín-Stráže.
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Kúpna cena 8,-€/m2 /v zmysle uznesenia č. 57/2011 zo dňa 19.05.2011/, vrátane
jednorazového poplatku za vyhotovenie geometrického plánu č. 512/2012 v sume 75,-€ bola
zaplatená v dvoch splátkach /1308,-€ dňa 03.01.2012, 1063,-€ dňa 28.03.2014/ v hotovosti do
mestskej pokladne.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Mestská rada konštatuje, že pozemok je situovaný v lokalite ,

ktorú možno považovať za územie so zvykovým právom kupujúceho, a ktorý bude užívať ako priľahlý
pozemok k pozemku zastavaného budúcou rekreačnou chatou.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

2. Dôvodová správa
.
Žiadosti Karola Čermáka bolo vyhovené nakoľko pozemok je situovaný v lokalite , ktorú možno
považovať za územie so zvykovým právom kupujúceho, a ktorý bude užívať ako priľahlý pozemok
k pozemku zastavaného budúcou rekreačnou chatou.
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MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: 21/b

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 11.12.2019
Návrh na schválenie zámeru prevodu mestského pozemku parc. č. C-KN 159/1 vo
výmere 433m2 v k.ú. Šaštín.

Materiál sa predkladá na základe:
Žiadosti Jany Zouharovej
Materiál obsahuje:
1.
2.
3.
4.

Návrh uznesenia MsZ
Návrh na uznesenie MsR
Dôvodová správa
Zámer predaja ako prípad hodný osobitného zreteľa

Materiál predkladá:
Mgr. Jaroslav Suchánek
Primátor mesta
Materiál vypracoval:
Ing. Gabriela Baďurová

Šaštín-Stráže 18.11.2019
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NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č. ......../2019
zo dňa 11.12.2019
k Návrhu na schválenie zámeru na prevod časti mestského pozemku parc. č.C-KN 159/1

vo výmere 433m2 v k.ú. Šaštín.

Číslo materiálu: 21/b
Predkladá: Mgr. Jaroslav Suchánek
___________________________________________________________________________

Návrh uznesenia MsZ v Šaštíne-Strážach
Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach

Schvaľuje zámer odpredaja v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení
nesk. predpisov mestského pozemku –prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
mestského pozemku parc.č. C-KN 159/1, v k.ú. Šaštín, druh pozemku ostatná plocha, vo výmere
433m2 vedenom na LV 2045, kupujúcej Jane Zouharovej, bytom Šaštín – Stráže, Jesenského 1237.
Cena pozemku sa stanovuje na 2.722, 20 € . Kupujúci zaplatí náklady na vklad do katastra
nehnuteľnosti, návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva kupujúci/. Náklady na vypracovanie
kúpnej zmluvy znáša kupujúci. Sumu za odkúpený pozemok kupujúci vyplatí Mestu Šaštín-Stráže

do 3dní od podpísania kúpnej zmluvy priloženou poštovou poukážkou alebo bankovým
prevodom.

Dôvod hodný osobitného zreteľa: Mestské zastupiteľstvo konštatuje, že pozemok Mesto

nevyužíva, nie je predpoklad, že by pozemok v budúcnosti užívalo pre vlastné potreby, vzhľadom na
charakter a umiestnenie pozemku nie je možné predpokladať, že by o pozemok prejavil záujem iný
záujemca, nakoľko tvorí súčasť oplotenej záhrady rodinného domu č. 1237. V prípade, že by bolo
potrebné uloženie inžinierskych sietí, mesto Šaštín-Stráže má vecným bremenom toto právo
zabezpečené.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

Návrh uznesenia MsR v Šaštíne-Strážach
Mestská rada v Šaštíne-Strážach odporúča mestskému zastupiteľstvu schvaliť zámer

odpredaja v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení nesk. predpisov
mestského pozemku –prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, mestského pozemku
parc.č. C-KN 159/1, v k.ú. Šaštín, druh pozemku ostatná plocha, vo výmere 433m2 vedenom na LV
2045, kupujúcej Jane Zouharovej, bytom Šaštín – Stráže, Jesenského 1237.
Cena pozemku sa stanovuje na 2.722,20. Kupujúci zaplatí náklady na vklad do katastra nehnuteľnosti,
návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva kupujúci/. Náklady na vypracovanie kúpnej zmluvy
znáša kupujúci. Sumu za odkúpený pozemok kupujúci vyplatí Mestu Šaštín-Stráže do 3dní od

podpísania kúpnej zmluvy priloženou poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.

149 / 323

Dôvod hodný osobitného zreteľa: Mestská rada konštatuje, že pozemok Mesto nevyužíva, nie je

predpoklad, že by pozemok v budúcnosti užívalo pre vlastné potreby, vzhľadom na charakter
a umiestnenie pozemku nie je možné predpokladať, že by o pozemok prejavil záujem iný záujemca,
nakoľko tvorí súčasť oplotenej záhrady rodinného domu č. 1237. V prípade, že by bolo potrebné
uloženie inžinierskych sietí, mesto Šaštín-Stráže má vecným bremenom toto právo zabezpečené.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

2. Dôvodová správa

Žiadosti Jany Zouharovej bytom Šaštín-Stráže, Jesenského 1237 bolo vyhovené, nakoľko , pozemok
Mesto nevyužíva, nie je predpoklad, že by pozemok v budúcnosti užívalo pre vlastné potreby,
vzhľadom na charakter a umiestnenie pozemku nie je možné predpokladať, že by že by o pozemok
prejavil záujem iný záujemca, nakoľko tvorí súčasť oplotenej záhrady rodinného domu č. 1237.
V prípade, že by bolo potrebné uloženie inžinierskych sietí, mesto Šaštín-Stráže má vecným
bremenom toto právo zabezpečené.

Zámer prevodu majetku mesta sa ďalej zverejňuje v lehote min. 15 dní pred schválením
prevodu majetku mesta na
a./ úradnej tabuli mesta Šaštín-Stráže
b./ webovom sídle mesta Šaštín-Stráže: https://www.mestosastinstraze.sk/uradnatabula/oznamy-mesta
Uznesenia je potrebné schváliť 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
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MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: 22

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 11.12.2019
Návrh na schválenie zámeru prenájmu časti mestského pozemku parc. č. E-KN 2093
v k.ú. Šaštín vo výmere 1000m2 /celkovej výmere 6715m2/

Materiál sa predkladá na základe:
Návrh Antona Šušilu

Materiál obsahuje:
1.
2.
3.
4.

Návrh uznesenia MsZ
Návrh na uznesenie MsR
Dôvodová správa
Zámer prenájmu ako prípad osobitného zreteľa

Materiál predkladá:
Mgr. Jaroslav Suchánek
Primátor mesta
Materiál vypracoval:
Ing. Gabriela Baďurová

Šaštín-Stráže 18.11. 2019
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NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č. ......../2019
zo dňa 11.12.2019
k návrhu Návrh na prenájom časti mestského pozemku parc. č. E-KN 2093 v k.ú. Šaštín

vo výmere 1000m2 /celkovej výmere 6715m2/
Číslo materiálu: 22

Predkladá: Mgr. Jaroslav Suchánek
___________________________________________________________________________

Návrh uznesenia MsZ v Šaštíne-Strážach
Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach

schvaľuje zámer prenájmu v zmysle § 9a ods.9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Z.z.o majetku obcí
v znení nesk. predpisov -nájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa- časti mestského
pozemku parc. č. E-KN 2093 v k.ú. Šaštín vo výmere 1000m2 /celkovej výmere 6715m2/

-druh pozemku orná pôda , LV 2045 za účelom vybudovania včelnice, Antonovi Sušilovi,
bytom Šaštín-Stráže, Štúrova 621.

Cena za prenájom sa stanovuje 1,-€ za rok. Žiadateľ zabezpečí vytýčenie pozemku v teréne
oprávneným geodetom. Dôvod hodný osobitného zreteľa: Mestské zastupiteľstvo konštatuje, že mesto
pozemok nevyužíva, nie je predpoklad, že by pozemok v budúcnosti užívalo pre vlastné potreby .
Prenájom podporuje udržateľné poľnohospodárstvo, pričom opeľovacia činnosť včiel má veľký
význam pre celý ekosystém.

Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

Návrh uznesenia MsR v Šaštíne-Strážach
Mestská rada v Šaštíne-Strážach

odporúča mestskému zastupiteľstvu schvaliť zámer prenájmu v zmysle § 9a ods.9 písm. c/ zákona
č. 138/1991 Z.z.o majetku obcí v znení nesk. predpisov -nájom majetku obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa- časti mestského pozemku
parc. č. E-KN 2093 v k.ú. Šaštín vo výmere

1000m2 /celkovej výmere 6715m2/ -druh pozemku orná pôda , LV 2045 za účelom
vybudovania včelnice, Antonovi Sušilovi , bytom Šaštín-Stráže, Štúrova 621.

Cena za prenájom sa stanovuje 1,-€ za rok. Žiadateľ zabezpečí vytýčenie pozemku v teréne
oprávneným geodetom. Dôvod hodný osobitného zreteľa Mestská rada konštatuje, že mesto pozemok
nevyužíva, nie je predpoklad, že by pozemok v budúcnosti užívalo pre vlastné potreby . Prenájom
podporuje udržateľné poľnohospodárstvo, pričom opeľovacia činnosť včiel má veľký význam pre celý
ekosystém.
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Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

2. Dôvodová správa

MsZ konštatuje, že mesto pozemok nevyužíva, nie je predpoklad, že by pozemok v budúcnosti užívalo
pre vlastné potreby . Prenájom podporuje udržateľné poľnohospodárstvo, pričom opeľovacia činnosť
včiel má veľký význam pre celý ekosystém.

Zámer prevodu majetku mesta sa ďalej zverejňuje v lehote min. 15 dní pred schválením
prevodu majetku mesta na
a./ úradnej tabuli mesta Šaštín-Stráže
b./ webovom sídle mesta Šaštín-Stráže: https://www.mestosastinstraze.sk/uradnatabula/oznamy-mesta
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MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: 23

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 11. 12. 2019
Návrh na schválenie prevodu časti mestského pozemku parc. č. E-KN 589/1 vo výmere
398m2 v k.ú. Stráže.

Materiál sa predkladá na základe:
Žiadosti Vladimíra Maxiana a manž. Klaudie
Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia MsZ
2. Návrh uznesenia MsR
3. Dôvodová správa

Materiál predkladá:
Mgr. Jaroslav Suchánek
Primátor mesta
Materiál vypracoval:
Ing. Gabriela Baďurová

Šaštín-Stráže 15. 11. 2019
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NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č. ......../2019
zo dňa 11. 12. 2019
k Návrhu na schválenie prevodu časti mestského pozemku parc. č. E-KN 589/1 vo
výmere 398m2 v k.ú. Stráže.
Číslo materiálu: 23
Predkladá: Mgr. Jaroslav Suchánek
___________________________________________________________________________

Návrh uznesenia MsZ v Šaštíne-Strážach
Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach

Schvaľuje odpredaj v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení nesk.
predpisov mestského pozemku - diel 4 výmere 355m2 z parc.č. C-KN 1207/2, v k.ú. Stráže, druh
pozemku ostatná plocha, diel 3 vo výmere 43 z parc.č. 1209/1 v k.ú. Stráže, druh pozemku ostatná
plocha, z pôvodného pozemku parc.č. E-KN 589/1 v k.ú. Stráže vo výmere 16112m2, druh pozemku
trvalý trávnatý porast, vedenom na LV 2045, pre obec Šaštín – Stráže, okres Senica, v zmysle
geometrického plánu č. 78/2019 vypracovaného Ing. Vladimír Nemec, Cerová, Lieskové 449, úradne
overeného OÚ Senica, katastrálny odbor dňa 23.08.2019 pod č. 670/2019, kupujúcim Vladimírovi
Maxianovi a manž. Klaudii, bytom Šaštín – Stráže, Záhorácka 55.Cena pozemku sa stanovuje na 10,€ za m2. Kupujúci zaplatí náklady na vklad do katastra nehnuteľnosti, návrh na vklad do katastra
nehnuteľností podáva kupujúci/. Náklady na vypracovanie kúpnej zmluvy znáša kupujúci. Sumu za
odkúpený pozemok kupujúci vyplatí Mestu Šaštín-Stráže do 3dní od podpísania kúpnej zmluvy

priloženou poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.

Mestské zastupiteľstvo konštatuje, že dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, pozemok Mesto

nevyužíva, nie je predpoklad, že by pozemok v budúcnosti užívalo pre vlastné potreby (je na ňom
umiestnená čierna skládka), vzhľadom na charakter a umiestnenie pozemku nie je možné
predpokladať, že by o pozemok prejavil záujem iný záujemca, nakoľko žiadatelia sú vlastníkmi
susedného pozemku E-KN 147, v k.ú. Stráže, pozemok v C-KN je tvorený odkupovanou časťou.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

Mestská rada v Šaštíne-Strážach
odporúča odpredaj v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení nesk.
predpisov mestského pozemku - diel 4 výmere 355m2 z parc.č. C-KN 1207/2, v k.ú. Stráže, druh
pozemku ostatná plocha, diel 3 vo výmere 43 z parc.č. 1209/1 v k.ú. Stráže, druh pozemku ostatná
plocha, z pôvodného pozemku parc.č. E-KN 589/1 v k.ú. Stráže vo výmere 16112m2, druh pozemku
trvalý trávnatý porast, vedenom na LV 2045, pre obec Šaštín – Stráže, okres Senica, v zmysle
geometrického plánu č. 78/2019 vypracovaného Ing. Vladimír Nemec, Cerová, Lieskové 449, úradne
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overeného OÚ Senica, katastrálny odbor dňa 23.08.2019 pod č. 670/2019, kupujúcim Vladimírovi
Maxianovi a manž. Klaudii, bytom Šaštín – Stráže, Záhorácka 55.
Cena pozemku sa stanovuje na 10,- € za m2. Kupujúci zaplatí náklady na vklad do katastra
nehnuteľnosti, návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva kupujúci/. Náklady na vypracovanie
kúpnej zmluvy znáša kupujúci. Sumu za odkúpený pozemok kupujúci vyplatí Mestu Šaštín-Stráže

do 3dní od podpísania kúpnej zmluvy priloženou poštovou poukážkou alebo bankovým
prevodom.

Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

2. Dôvodová správa
Žiadosti Vladimíra Maxiana a manž. Klaudie, bytom Šaštín – Stráže, Záhorácka 55,
o odkúpenie mestského pozemku bolo vyhovené, nakoľko sa jedná o pozemok, ktorý Mesto
nevyužíva (je na ňom umiestnená čierna skládka), nie je predpoklad, že by pozemok v budúcnosti
užívalo pre vlastné potreby, vzhľadom na charakter a umiestnenie pozemku nie je možné
predpokladať, že by o pozemok prejavil záujem iný záujemca, nakoľko žiadatelia sú vlastníkmi
susedného pozemku E-KN 147, v k.ú. Stráže, pozemok v C-KN je tvorený odkupovanou časťou.

Uznesenia je potrebné schváliť 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
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MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: 23/a

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 11. 12. 2019
Návrh na schválenie prevodu časti mestského pozemku parc. č. E-KN 1116/1 vo
výmere 120m2 v k.ú. Stráže.

Materiál sa predkladá na základe:
Žiadosti Jozefa Šimončiča a manž. Ivety
Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia MsZ
2. Návrh uznesenia MsR
3. Dôvodová správa

Materiál predkladá:
Mgr. Jaroslav Suchánek
Primátor mesta
Materiál vypracoval:
Ing. Gabriela Baďurová

Šaštín-Stráže 15.11. 2019
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NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č. ......../2019
zo dňa 11. 12.2019
k Návrhu na schválenie prevodu časti mestského pozemku parc. č. E-KN1116/1 vo
výmere 120m2 v k.ú. Stráže.
Číslo materiálu: 23/a
Predkladá: Mgr. Jaroslav Suchánek
___________________________________________________________________________

Návrh uznesenia MsZ v Šaštíne-Strážach
Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach
Schvaľuje odpredaj v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení nesk.
predpisov mestského pozemku - diel 2 o výmere 57m2 parc.č. C-KN 957/1, v k.ú. Stráže, druh
pozemku záhrada, novovytvorená parc.č. 956/2 vo výmere 63m2 v k.ú. Stráže, druh pozemku
zastavaná plocha, z pôvodného pozemku parc.č. E-KN 1116/1 v k.ú. Stráže vo výmere 2ha 3362m2,
druh pozemku trvalý trávnatý porast, vedenom na LV 2045, pre obec Šaštín – Stráže, okres Senica,
v zmysle geometrického plánu č. 33/2019 vypracovaného Ing. Máriom Antálkom, Brodské 817,
úradne overeného OÚ Senica, katastrálny odbor dňa 30.05.2019 pod č. 430/2019 kupujúcim Jozefovi
Šimončičovi a manž. Ivete, bytom Trnava, Zelenečská 49.
Cena pozemku sa stanovuje na 10,- € za m2. Kupujúci zaplatí náklady na vklad do katastra
nehnuteľnosti, návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva kupujúci. Náklady na vypracovanie
kúpnej zmluvy znáša kupujúci. Sumu za odkúpený pozemok kupujúci vyplatí do 3 dní od podpísania
kúpnej zmluvy priloženou poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.

Mestské zastupiteľstvo konštatuje, že dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že pozemok

mesto nevyužíva, nie je predpoklad, že by pozemok v budúcnosti užívalo pre vlastné potreby,
vzhľadom na charakter a umiestnenie pozemku nie je možné predpokladať, že by o pozemok prejavil
záujem iný záujemca, nakoľko tvorí súčasť predzáhradky rodinného domu, resp. záhrady rodinného
domu č. 309, ktorého sú žiadatelia výlučnými vlastníkmi.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Mestská rada v Šaštíne-Strážach

Zdržali sa:

odporúča odpredaj v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení nesk.
predpisov mestského pozemku - diel 2 o výmere 57m2 parc.č. C-KN 957/1, v k.ú. Stráže, druh
pozemku záhrada, novovytvorená parc.č. 956/2 vo výmere 63m2 v k.ú. Stráže, druh pozemku
zastavaná plocha, z pôvodného pozemku parc.č. E-KN 1116/1 v k.ú. Stráže vo výmere 2ha 3362m2,
druh pozemku trvalý trávnatý porast, vedenom na LV 2045, pre obec Šaštín – Stráže, okres Senica,
v zmysle geometrického plánu č. 33/2019 vypracovaného Ing. Máriom Antálkom, Brodské 817,
úradne overeného OÚ Senica, katastrálny odbor dňa 30.05.2019 pod č. 430/2019 kupujúcim Jozefovi
Šimončičovi a manž. Ivete, bytom Trnava, Zelenečská 49.
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Cena pozemku sa stanovuje na 10,- € za m2. Kupujúci zaplatí náklady na vklad do katastra
nehnuteľnosti, návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva kupujúci. Náklady na vypracovanie
kúpnej zmluvy znáša kupujúci. Sumu za odkúpený pozemok kupujúci vyplatí do 3 dní od podpísania
kúpnej zmluvy priloženou poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

2. Dôvodová správa
Žiadosti Jozefa Šimončiča a manž. Ivety, bytom Trnava, Zelenečská 49, o odkúpenie
mestského pozemku bolo vyhovené, nakoľko sa jedná o pozemok, ktorý mesto nevyužíva,
nie je predpoklad, že by pozemok v budúcnosti užívalo pre vlastné potreby, vzhľadom na
charakter a umiestnenie pozemku nie je možné predpokladať, že by o pozemok prejavil
záujem iný záujemca, nakoľko tvorí súčasť predzáhradky rodinného domu, resp. záhrady
rodinného domu č. 309, ktorého sú žiadatelia výlučnými vlastníkmi.
Uznesenia je potrebné schváliť 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
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MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: 23/b

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 11. 12. 2019
Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku parc. č. C-KN 1095/4 vo výmere
37m2, 1095/3 vo výmere 5m2 v k.ú. Šaštín.

Materiál sa predkladá na základe:
Žiadosti Evy Koláčkovej
Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia MsZ
2. Návrh na uznesenie MsR
3. Dôvodová správa

Materiál predkladá:
Mgr. Jaroslav Suchánek
Primátor mesta
Materiál vypracoval:
Ing. Gabriela Baďurová

Šaštín-Stráže 15. 11. 2019

160 / 323

NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č. ......../2019
zo dňa 11.12.2019
k Návrhu schválenia prevodu mestského pozemku parc. č. C-KN 1095/4 vo výmere

37m2, 1095/3 vo výmere 5m2 v k.ú. Šaštín.
Číslo materiálu: 23/b
Predkladá: Mgr. Jaroslav Suchánek

___________________________________________________________________________

Návrh uznesenia MsZ v Šaštíne-Strážach
Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach
Schvaľuje odpredaj v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení nesk.
predpisov mestského pozemku C-KN 1095/3 o výmere 5m2 v k.ú. Šaštín, druh pozemku záhrada,
parc.č. 1095/4 o výmere 37m2 v k.ú. Šaštín, druh pozemku záhrada, vedenom na LV 3877 pre obec
Šaštín – Stráže, okres Senica kupujúcej Eve Koláčkovej Šimoničovej, bytom Šaštín – Stráže,
Novoveská 870.
Cena pozemku sa stanovuje na 10,- € za m2. Kupujúci zaplatí náklady na vklad do katastra
nehnuteľnosti, návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva kupujúci/. Náklady na vypracovanie
kúpnej zmluvy znáša kupujúci. Sumu za odkúpený pozemok kupujúci vyplatí do 3 dní od podpísania
kúpnej zmluvy priloženou poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.
Mestské zastupiteľstvo konštatuje, že dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že Mesto časť
pozemku nevyužíva, nie je predpoklad, že by pozemok v budúcnosti užívalo pre vlastné potreby,
vzhľadom na charakter a umiestnenie pozemku nie je možné predpokladať, že by o pozemok prejavil
záujem iný záujemca, nakoľko tvorí súčasť oplotenej záhrady rodinného domu č. 870, resp. parc.č.
1095/3 je zastavaná garážou rodinného domu č. 870, ktorého sú žiadatelia výlučnými vlastníkmi.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

Návrh uznesenia MsR v Šaštíne-Strážach
Mestská rada v Šaštíne-Strážach

odporúča odpredaj v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení nesk.
predpisov mestského pozemku C-KN 1095/3 o výmere 5m2 v k.ú. Šaštín, druh pozemku záhrada,
parc.č. 1095/4 o výmere 37m2 v k.ú. Šaštín, druh pozemku záhrada, vedenom na LV 3877 pre obec
Šaštín – Stráže, okres Senica kupujúcej Eve Koláčkovej Šimoničovej, bytom Šaštín – Stráže,
Novoveská 870.
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Cena pozemku sa stanovuje na 10,- € za m2. Kupujúci zaplatí náklady na vklad do katastra
nehnuteľnosti, návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva kupujúci/. Náklady na vypracovanie
kúpnej zmluvy znáša kupujúci. Sumu za odkúpený pozemok kupujúci vyplatí do 3 dní od podpísania
kúpnej zmluvy priloženou poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.
Mestská rada konštatuje, že dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že Mesto časť pozemku
nevyužíva, nie je predpoklad, že by pozemok v budúcnosti užívalo pre vlastné potreby, vzhľadom na
charakter a umiestnenie pozemku nie je možné predpokladať, že by o pozemok prejavil záujem iný
záujemca, nakoľko tvorí súčasť oplotenej záhrady rodinného domu č. 870, resp. parc.č. 1095/3 je
zastavaná garážou rodinného domu č. 870, ktorého sú žiadatelia výlučnými vlastníkmi.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

2. Dôvodová správa
Žiadosti Evy Koláčkovej, bytom Šaštín – Stráže, Novoveská 870 o odkúpenie mestského
pozemku bolo vyhovené, nakoľko sa jedná o pozemok, ktorý mesto nevyužíva, nie je
predpoklad, že by pozemok v budúcnosti užívalo pre vlastné potreby, vzhľadom na charakter
a umiestnenie pozemku nie je možné predpokladať, že by o pozemok prejavil záujem iný
záujemca, nakoľko tvorí súčasť oplotenej záhrady rodinného domu č. 870, resp. parc.č.
1095/3 je zastavaná garážou rodinného domu č. 870, ktorého sú žiadatelia výlučnými
vlastníkmi.
Uznesenia je potrebné schváliť 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
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MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: 23/c

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 11. 12. 2019
Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku parc. č. C-KN 117/4 vo výmere 2m2
v k.ú. Šaštín.

Materiál sa predkladá na základe:
Žiadosti Viktora Sobola a manž. Anny
Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia MsZ
2. Návrh uznesenia MsR
3. Dôvodová správa

Materiál predkladá:
Mgr. Jaroslav Suchánek
Primátor mesta
Materiál vypracoval:
Ing. Gabriela Baďurová

Šaštín-Stráže 15. 11. 2019
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NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č. ......../2019
zo dňa 11.12.2019
k Návrhu na schválenie prevodu mestského pozemku parc. č. C-KN 117/4 vo výmere

2m2, v k.ú. Šaštín.

Číslo materiálu: 23/c
Predkladá: Mgr. Jaroslav Suchánek
___________________________________________________________________________

Návrh uznesenia MsZ v Šaštíne-Strážach
Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach po prerokovaní
Schvaľuje odpredaja v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení nesk.
predpisov mestského pozemku C-KN 117/4 o výmere 2m2 v k.ú. Šaštín, druh pozemku zastavané
plochy vedenom na LV č. 2045,obc Šaštín – Stráže, okres Senica kupujúcim Viktorovi Sobolovi
a manž. Anne, bytom Šaštín – Stráže, Nádražná 1367.
Cena pozemku sa stanovuje na 10,- € za m2. Kupujúci zaplatí náklady na vklad do katastra
nehnuteľnosti, návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva kupujúci/. Náklady na vypracovanie
kúpnej zmluvy znáša kupujúci. Sumu za odkúpený pozemok kupujúci vyplatí do 3 dní od podpísania
kúpnej zmluvy priloženou poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.
Mestské zastupiteľsto konštatuje, že dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že pozemok mesto
nevyužíva, nie je predpoklad, že by pozemok v budúcnosti užívalo pre vlastné potreby, vzhľadom na
charakter a umiestnenie pozemku nie je možné predpokladať, že by o pozemok prejavil záujem iný
záujemca, nakoľko pozemok je dlhodobo užívaný žiadateľmi a tvorí súčasť dvora RD č. 1367.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

Návrh uznesenia MsR v Šaštíne-Strážach
Mestská rada v Šaštíne-Strážach

odporúča odpredaj v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení nesk.
predpisov mestského pozemku C-KN 117/4 o výmere 2m2 v k.ú. Šaštín, druh pozemku zastavané
plochy vedenom na LV č. 2045,obc Šaštín – Stráže, okres Senica kupujúcim Viktorovi Sobolovi
a manž. Anne, bytom Šaštín – Stráže, Nádražná 1367.
Cena pozemku sa stanovuje na 10,- € za m2. Kupujúci zaplatí náklady na vklad do katastra
nehnuteľnosti, návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva kupujúci/. Náklady na vypracovanie
kúpnej zmluvy znáša kupujúci. Sumu za odkúpený pozemok kupujúci vyplatí do 3 dní od podpísania
kúpnej zmluvy priloženou poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.
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Mestská rada konštatuje, že dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že pozemok mesto
nevyužíva, nie je predpoklad, že by pozemok v budúcnosti užívalo pre vlastné potreby, vzhľadom na
charakter a umiestnenie pozemku nie je možné predpokladať, že by o pozemok prejavil záujem iný
záujemca, nakoľko pozemok je dlhodobo užívaný žiadateľmi a tvorí súčasť dvora RD č. 1367.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

2. Dôvodová správa
Žiadosti Viktora Sobola, bytom Šaštín – Stráže, Nádražná 1367 o odkúpenie mestského
pozemku bolo vyhovené, nakoľko sa jedná o pozemok, ktorý mesto nevyužíva, nie je

predpoklad, že by pozemok v budúcnosti užívalo pre vlastné potreby, vzhľadom na charakter
a umiestnenie pozemku nie je možné predpokladať, že by o pozemok prejavil záujem iný záujemca.

Uznesenia je potrebné schváliť 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
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MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: 23/d

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 11. 12. 2019
Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku parc. č. C-KN 612 vo výmere 58m2
v k.ú. Šaštín.

Materiál sa predkladá na základe:
Žiadosti Sabiny Barkóciovej
Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia MsZ
2. Návrh uznesenia MsR
3. Dôvodová správa

Materiál predkladá:
Mgr. Jaroslav Suchánek
Primátor mesta
Materiál vypracoval:
Ing. Gabriela Baďurová

Šaštín-Stráže 15. 11. 2019
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NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č. ......../2019
zo dňa 11.12.2019
k Návrhu schválenia prevodu mestského pozemku parc. č. C-KN 612 vo výmere 58m2 v

k.ú. Šaštín.

Číslo materiálu: 23/d
Predkladá: Mgr. Jaroslav Suchánek
___________________________________________________________________________

Návrh uznesenia MsZ v Šaštíne-Strážach
Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach po prerokovaní
Schvaľuje odpredaj v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení nesk.
predpisov mestského pozemku C-KN 612 o výmere 58m2 v k.ú. Šaštín, druh pozemku zastavaná
plocha, vedenom na LV 3877 pre obec Šaštín – Stráže, okres Senica kupujúcej Sabine Barkóciovej,
bytom Šaštín – Stráže, J. Hollého 678.
Cena pozemku sa stanovuje na 10,- € za m2. Kupujúci zaplatí náklady na vklad do katastra
nehnuteľnosti, návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva kupujúci. Náklady na vypracovanie
kúpnej zmluvy znáša kupujúci. Sumu za odkúpený pozemok kupujúci vyplatí do 3 dní od podpísania
kúpnej zmluvy priloženou poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.
Mestské zastupiteľstvo konštatuje, že dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že pozemok Mesto
nevyužíva, nie je predpoklad, že by pozemok v budúcnosti užívalo pre vlastné potreby, vzhľadom na
charakter a umiestnenie pozemku nie je možné predpokladať, že by o pozemok prejavil záujem iný
záujemca, nakoľko pozemok je dlhodobo užívaný žiadateľkou, resp. jej právnymi predchodcami, ktorí
v minulosti podpísali kúpnopredajnú zmluvu s mestom, pozemok vyplatili, ale nevykonali vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

Návrh uznesenia MsR v Šaštíne-Strážach
Mestská rada v Šaštíne-Strážach
odporúča odpredaj v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení nesk.
predpisov mestského pozemku C-KN 612 o výmere 58m2 v k.ú. Šaštín, druh pozemku zastavaná
plocha, vedenom na LV 3877 pre obec Šaštín – Stráže, okres Senica kupujúcej Sabine Barkóciovej,
bytom Šaštín – Stráže, J. Hollého 678.
Cena pozemku sa stanovuje na 10,- € za m2. Kupujúci zaplatí náklady na vklad do katastra
nehnuteľnosti, návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva kupujúci. Náklady na vypracovanie
kúpnej zmluvy znáša kupujúci. Sumu za odkúpený pozemok kupujúci vyplatí do 3 dní od podpísania
kúpnej zmluvy priloženou poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom.
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Mestská rada konštatuje, že dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že pozemok Mesto
nevyužíva, nie je predpoklad, že by pozemok v budúcnosti užívalo pre vlastné potreby, vzhľadom na
charakter a umiestnenie pozemku nie je možné predpokladať, že by o pozemok prejavil záujem iný
záujemca, nakoľko pozemok je dlhodobo užívaný žiadateľkou, resp. jej právnymi predchodcami, ktorí
v minulosti podpísali kúpnopredajnú zmluvu s mestom, pozemok vyplatili, ale nevykonali vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

2. Dôvodová správa
Žiadosti Sabiny Barkóciovej, bytom Šaštín – Stráže, J. Hollého 678 o odkúpenie mestského
pozemku bolo vyhovené, nakoľko sa jedná o pozemok, ktorý mesto nevyužíva, nie je

predpoklad, že by pozemok v budúcnosti užívalo pre vlastné potreby, vzhľadom na charakter
a umiestnenie pozemku nie je možné predpokladať, že by o pozemok prejavil záujem iný záujemca,
nakoľko pozemok je dlhodobo užívaný žiadateľkou, resp. jej právnymi predchodcami, ktorí
v minulosti podpísali kúpnopredajnú zmluvu s mestom, pozemok vyplatili, ale nevykonali vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Uznesenia je potrebné schváliť 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
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MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: 23/e
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 11. 12. 2019

Návrh na schválenie prevodu časti mestského pozemku parc. č. „C“ 1665/13 vo výmere 774
m2, k. ú. Stráže, lokalita Čistonek.

Materiál sa predkladá na základe:
Žiadosti sl. Michaely Dudekovej a p. Miroslava Hajducha
Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia MsZ
2. Návrh uznesenia MsR
3. Dôvodová správa

Materiál predkladá:
Mgr. Jaroslav Suchánek
Primátor mesta
Materiál vypracoval:
Alena Poláková

Šaštín-Stráže 15. 11. 2019
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NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č. ......../2019
zo dňa 11. 12. 2019
k návrhu Návrh na schválenie prevodu pozemku časti mestského pozemku parc. č. „C“ 1665/13
vo výmere 774 m2, k. ú. Stráže, lokalita Čistonek.
Číslo materiálu: 23/e
Predkladá:

Mgr. Jaroslav Suchánek

___________________________________________________________________________
Návrh uznesenia MsZ v Šaštíne-Strážach
Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach

Schvaľuje prevod majetku Mesta Šaštín-Stráže, spôsob prevodu – ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí odpredaj
časti mestského pozemku parc. č. „C“ 1665/13 vo výmere 774 m2, v k.ú. Stráže, lokalita
Čistonek,
l. Michaele Dudekovej byt. Šaštín-Stráže, Čistonek 1143 a p. Miroslavovi
Hajdúchovu, byt. Šaštín-Stráže, J. Donovala 323.
Cena pozemku sa stanovuje na 20,- € za m2, cenu za mestský pozemok kupujúci vyplatia
Mestu Šaštín-Stráže do troch dní po podpísaní kúpnej zmluvy. Ak zo strany žiadateľov
nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy do 60 dní od prevzatia uznesenia mestského
zastupiteľstva, mesto môže predložiť návrh na jeho zrušenie. Náklady na vypracovanie kúpnej
zmluvy a na vklad do katastra nehnuteľností znáša Mesto Šaštín-Stráže. V kúpnej zmluve
mesto zapracuje podmienku, že kupujúci začnú výstavbu rodinných domov do troch rokov od
vybudovania inžinierskych sietí. Kupujúci nepredajú pozemok 5 rokov od povolenia vkladu
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti, v opačnom prípade má predávajúci právo
spätnej kúpy za rovnakú kúpnu cenu.

Dôvod hodný osobitného zreteľa:
-žiadatelia boli zaradení do poradovníka na stavebné pozemky vedeného mestom,

-rozvoj mesta formou podpory bývania pre mladé rodiny, ktorý je jednou z priorít mesta,
-mesto má záujem, aby mladé rodiny zostávali v Meste Šaštín-Stráže a z toho dôvodu bola
vytvorená IBV.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

Návrh uznesenia MsR v Šaštíne-Strážach
Mestská rada v Šaštíne-Strážach

Odporúča schváliť prevod majetku Mesta Šaštín-Stráže, spôsob prevodu – ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí odpredaj
časti mestského pozemku parc. č. „C“ 1665/13 vo výmere 774 m2, v k.ú. Stráže, lokalita
Čistonek, l. Michaele Dudekovej byt. Šaštín-Stráže, Čistonek 1143 a p. Miroslavovi
Hajdúchovu, byt. Šaštín-Stráže, J. Donovala 323.
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Cena pozemku sa stanovuje na 20,- € za m2, cenu za mestský pozemok kupujúci vyplatia
Mestu Šaštín-Stráže do troch dní po podpísaní kúpnej zmluvy. Ak zo strany žiadateľov
nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy do 60 dní od prevzatia uznesenia mestského
zastupiteľstva, mesto môže predložiť návrh na jeho zrušenie. Náklady na vypracovanie kúpnej
zmluvy a na vklad do katastra nehnuteľností znáša Mesto Šaštín-Stráže. V kúpnej zmluve
mesto zapracuje podmienku, že kupujúci začnú výstavbu rodinných domov do troch rokov od
vybudovania inžinierskych sietí. Kupujúci nepredajú pozemok 5 rokov od povolenia vkladu
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti, v opačnom prípade má predávajúci právo
spätnej kúpy za rovnakú kúpnu cenu.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
-žiadatelia boli zaradení do poradovníka na stavebné pozemky vedeného mestom,

-rozvoj mesta formou podpory bývania pre mladé rodiny, ktorý je jednou z priorít mesta,
-mesto má záujem, aby mladé rodiny zostávali v Meste Šaštín-Stráže a z toho dôvodu bola
vytvorená IBV.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

2. Dôvodová správa
Žiadosť o odkúpenie stavebného pozemku sl. Michaely Dudekovej a p. Miroslava Hajdúcha, bola
zaradená do poradovníka žiadostí o pridelenie stavebného pozemku a na základe Uznesenia MsZ č.
672/2018, zo dňa 08. 11. 2018, ktorým bol schválený kľúč výberu poradia žiadateľov k prideleniu
stavebných pozemkov IBV Čistonek, v k.ú. Stráže, bolo žiadosti vyhovené.
Uznesenia je potrebné schváliť 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
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Mesto Šaštín-Stráže
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: 23/f
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 11. 12. 2019

Návrh na schválenie prevodu časti mestského pozemku parc. č. „C“ 1665/16 vo výmere 728
m2, k. ú. Stráže, lokalita Čistonek.

Materiál sa predkladá na základe:
Žiadosti p. Vladimíra Poláka a p. Dominiky Polákovej Hanesovej
Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia MsZ
2. Návrh uznesenia MsR
3. Dôvodová správa

Materiál predkladá:
Mgr. Jaroslav Suchánek
Primátor mesta
Materiál vypracoval:
Alena Poláková

Šaštín-Stráže 15. 11. 2019
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NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č. ......../2019
zo dňa 11. 12. 2019
k návrhu Návrh na schválenie prevodu pozemku časti mestského pozemku parc. č. „C“ 1665/16
vo výmere 728 m2, k. ú. Stráže, lokalita Čistonek.
Číslo materiálu: 23/f
Predkladá:

Mgr. Jaroslav Suchánek

___________________________________________________________________________
Návrh uznesenia MsZ v Šaštíne-Strážach
Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach

Schvaľuje prevod majetku Mesta Šaštín-Stráže, spôsob prevodu – ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí odpredaj
časti mestského pozemku parc. č. „C“ 1665/16 vo výmere 728 m2, v k.ú. Stráže, lokalita
Čistonek, p. Vladimírovi Polákovi a manž. Dominike Polákovej Hanesovej , byt. ŠaštínStráže, Námestie slobody č. 942.
Cena pozemku sa stanovuje na 20,- € za m2, cenu za mestský pozemok kupujúci vyplatia
Mestu Šaštín-Stráže do troch dní po podpísaní kúpnej zmluvy. Ak zo strany žiadateľov
nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy do 60 dní od prevzatia uznesenia mestského
zastupiteľstva, mesto môže predložiť návrh na jeho zrušenie. Náklady na vypracovanie kúpnej
zmluvy a na vklad do katastra nehnuteľností znáša Mesto Šaštín-Stráže. V kúpnej zmluve
mesto zapracuje podmienku, že kupujúci začnú výstavbu rodinných domov do troch rokov od
vybudovania inžinierskych sietí. Kupujúci nepredajú pozemok 5 rokov od povolenia vkladu
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti, v opačnom prípade má predávajúci právo
spätnej kúpy za rovnakú kúpnu cenu.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
-žiadatelia boli zaradení do poradovníka na stavebné pozemky vedeného mestom,

-rozvoj mesta formou podpory bývania pre mladé rodiny, ktorý je jednou z priorít mesta,
-mesto má záujem, aby mladé rodiny zostávali v Meste Šaštín-Stráže a z toho dôvodu bola
vytvorená IBV.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

Návrh uznesenia MsR v Šaštíne-Strážach
Mestská rada v Šaštíne-Strážach

odporúča schváliť zámer na prevod majetku Mesta Šaštín-Stráže, spôsob prevodu – ako
prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku
obcí odpredaj časti mestského pozemku parc. č. „C“ 1665/16 vo výmere 728 m 2, v k.ú.
Stráže, lokalita Čistonek, p. Vladimírovi Polákovi a manž. Dominike Polákovej Hanesovej ,
byt. Šaštín-Stráže, Námestie slobody č. 942.
Cena pozemku sa stanovuje na 20,- € za m2, cenu za mestský pozemok kupujúci vyplatia
Mestu Šaštín-Stráže do troch dní po podpísaní kúpnej zmluvy. Ak zo strany žiadateľov
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nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy do 60 dní od prevzatia uznesenia mestského
zastupiteľstva, mesto môže predložiť návrh na jeho zrušenie. Náklady na vypracovanie kúpnej
zmluvy a na vklad do katastra nehnuteľností znáša Mesto Šaštín-Stráže. V kúpnej zmluve
mesto zapracuje podmienku, že kupujúci začnú výstavbu rodinných domov do troch rokov od
vybudovania inžinierskych sietí. Kupujúci nepredajú pozemok 5 rokov od povolenia vkladu
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti, v opačnom prípade má predávajúci právo
spätnej kúpy za rovnakú kúpnu cenu.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
-žiadatelia boli zaradení do poradovníka na stavebné pozemky vedeného mestom,

-rozvoj mesta formou podpory bývania pre mladé rodiny, ktorý je jednou z priorít mesta,
-mesto má záujem, aby mladé rodiny zostávali v Meste Šaštín-Stráže a z toho dôvodu bola
vytvorená IBV.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

2. Dôvodová správa
Žiadosť o odkúpenie stavebného pozemku p. Vladimíra Poláka a manž. p. Dominiky Polákovej
Hanesovej, bola zaradená do poradovníka žiadostí o pridelenie stavebného pozemku a na základe
Uznesenia MsZ č. 672/2018, zo dňa 08. 11. 2018, ktorým bol schválený kľúč výberu poradia
žiadateľov k prideleniu stavebných pozemkov IBV Čistonek, v k.ú. Stráže, bolo žiadosti vyhovené.
Uznesenia je potrebné schváliť 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
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Mesto Šaštín-Stráže
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: 23/g
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 11. 12. 2019

Návrh na schválenie prevod časti mestského pozemku parc. č. „C“ 1665/17 vo výmere 718 m2,
k. ú. Stráže, lokalita Čistonek.

Materiál sa predkladá na základe:
Žiadosť: p. Radoslava Malenovského
Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia MsZ
2. Návrh uznesenia MsR
3. Dôvodová správa

Materiál predkladá:
Mgr. Jaroslav Suchánek
Primátor mesta
Materiál vypracoval:
Alena Poláková

Šaštín-Stráže 15. 11. 2019
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NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č. ......../2019
zo dňa 11. 12.2019
k návrhu Návrh na schválenie prevodu pozemku časti mestského pozemku parc. č. „C“ 1665/17
vo výmere 718 m2, k. ú. Stráže, lokalita Čistonek.
Číslo materiálu: 23/g
Predkladá:

Mgr. Jaroslav Suchánek

___________________________________________________________________________
Návrh uznesenia MsZ v Šaštíne-Strážach
Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach

Schvaľuje prevod majetku Mesta Šaštín-Stráže, spôsob prevodu – ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí odpredaj
časti mestského pozemku parc. č. „C“ 1665/17 vo výmere 718 m2, v k.ú. Stráže, lokalita
Čistonek, p. Radoslavovi Malenovskému, byt. Šaštín-Stráže, Školská 1696. Cena pozemku sa
stanovuje na 20,- € za m2, cenu za mestský pozemok kupujúci vyplatia Mestu Šaštín-Stráže
do troch dni po podpísaním kúpnej zmluvy. Ak zo strany žiadateľov nedôjde k uzavretiu
kúpnej zmluvy do 60 dní od prevzatia uznesenia mestského zastupiteľstva, mesto môže
predložiť návrh na jeho zrušenie. Náklady na vypracovanie kúpnej zmluvy a na vklad do
katastra nehnuteľností znáša Mesto Šaštín-Stráže. V kúpnej zmluve mesto zapracuje
podmienku, že kupujúci začnú výstavbu rodinných domov do troch rokov od vybudovania
inžinierskych sietí. Kupujúci nepredajú pozemok 5 rokov od povolenia vkladu vlastníckeho
práva do katastra nehnuteľnosti, v opačnom prípade má predávajúci právo spätnej kúpy za
rovnakú kúpnu cenu.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
-žiadatelia boli zaradení do poradovníka na stavebné pozemky vedeného mestom,

-rozvoj mesta formou podpory bývania pre mladé rodiny, ktorý je jednou z priorít mesta,
-mesto má záujem, aby mladé rodiny zostávali v Meste Šaštín-Stráže a z toho dôvodu bola
vytvorená IBV.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

Návrh uznesenia MsR v Šaštíne-Strážach
Mestská rada v Šaštíne-Strážach

Odporúča schváliť prevod majetku Mesta Šaštín-Stráže, spôsob prevodu – ako prípad
hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí
odpredaj časti mestského pozemku parc. č. „C“ 1665/17 vo výmere 718 m2, v k.ú. Stráže,
lokalita Čistonek, p. Radoslavovi Malenovskému, byt. Šaštín-Stráže, Školská 1696. Cena
pozemku sa stanovuje na 20,- € za m2, cenu za mestský pozemok kupujúci vyplatia Mestu
Šaštín-Stráže do troch dní po podpísaní kúpnej zmluvy. Ak zo strany žiadateľov nedôjde
k uzavretiu kúpnej zmluvy do 60 dní od prevzatia uznesenia mestského zastupiteľstva, mesto
môže predložiť návrh na jeho zrušenie. Náklady na vypracovanie kúpnej zmluvy a na vklad
do katastra nehnuteľností znáša Mesto Šaštín-Stráže. V kúpnej zmluve mesto zapracuje
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podmienku, že kupujúci začnú výstavbu rodinných domov do troch rokov od vybudovania
inžinierskych sietí. Kupujúci nepredajú pozemok 5 rokov od povolenia vkladu vlastníckeho
práva do katastra nehnuteľnosti, v opačnom prípade má predávajúci právo spätnej kúpy za
rovnakú kúpnu cenu.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
-žiadatelia boli zaradení do poradovníka na stavebné pozemky vedeného mestom,

-rozvoj mesta formou podpory bývania pre mladé rodiny, ktorý je jednou z priorít mesta,
-mesto má záujem, aby mladé rodiny zostávali v Meste Šaštín-Stráže a z toho dôvodu bola
vytvorená IBV.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

2. Dôvodová správa
Žiadosť o odkúpenie stavebného pozemku p. Radoslava Malenovského, bola zaradená do poradovníka
žiadostí o pridelenie stavebného pozemku a na základe Uznesenia MsZ č. 672/2018, zo dňa 08. 11.
2018, ktorým bol schválený kľúč výberu poradia žiadateľov k prideleniu stavebných pozemkov IBV
Čistonek, v k.ú. Stráže, bolo žiadosti vyhovené.
Uznesenia je potrebné schváliť 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
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Mesto Šaštín-Stráže
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: 23/h
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 11. 12. 2019

Návrh na schválenie prevod časti mestského pozemku parc. č. „C“ 1665/18 vo výmere 697 m2,
k. ú. Stráže, lokalita Čistonek.

Materiál sa predkladá na základe:
Žiadosti: p. Róberta Hyžu a manž. Márie
Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia MsZ
2. Návrh uznesenia MsR
3. Dôvodová správa

Materiál predkladá:
Mgr. Jaroslav Suchánek
Primátor mesta
Materiál vypracoval:
Alena Poláková

Šaštín-Stráže 15. 11. 2019
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NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č. ......../2019
zo dňa 11. 12. 2019
k návrhu Návrh na schválenie prevodu pozemku časti mestského pozemku parc. č. „C“ 1665/18
vo výmere 697 m2, k. ú. Stráže, lokalita Čistonek.
Číslo materiálu: 23/h
Predkladá:

Mgr. Jaroslav Suchánek

___________________________________________________________________________
Návrh uznesenia MsZ v Šaštíne-Strážach
Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach

Schvaľuje prevod majetku Mesta Šaštín-Stráže, spôsob prevodu – ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí odpredaj
časti mestského pozemku parc. č. „C“ 1665/18 vo výmere 697 m2, v k.ú. Stráže, lokalita
Čistonek, p. Róbertovi Hyžovi a manž. Márii, byt. Radimov 7. Cena pozemku sa stanovuje na
20,- € za m2, cenu za mestský pozemok kupujúci vyplatia Mestu Šaštín-Stráže do troch dní
po podpísaním kúpnej zmluvy. Ak zo strany žiadateľov nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy
do 60 dní od prevzatia uznesenia mestského zastupiteľstva, mesto môže predložiť návrh na
jeho zrušenie. Náklady na vypracovanie kúpnej zmluvy a na vklad do katastra nehnuteľností
znáša Mesto Šaštín-Stráže. V kúpnej zmluve mesto zapracuje podmienku, že kupujúci začnú
výstavbu rodinných domov do troch rokov od vybudovania inžinierskych sietí. Kupujúci
nepredajú pozemok 5 rokov od povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľnosti, v opačnom prípade má predávajúci právo spätnej kúpy za rovnakú kúpnu cenu.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
-žiadatelia boli zaradení do poradovníka na stavebné pozemky vedeného mestom,

-rozvoj mesta formou podpory bývania pre mladé rodiny, ktorý je jednou z priorít mesta,
-mesto má záujem, aby mladé rodiny zostávali v Meste Šaštín-Stráže a z toho dôvodu bola
vytvorená IBV.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

Návrh uznesenia MsR v Šaštíne-Strážach
Mestská rada v Šaštíne-Strážach

odporúča schváliť prevod majetku Mesta Šaštín-Stráže, spôsob prevodu – ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí odpredaj
časti mestského pozemku parc. č. „C“ 1665/18 vo výmere 697 m2, v k.ú. Stráže, lokalita
Čistonek, p. Róbertovi Hyžovi a manž. Márii, byt. Radimov 7. Cena pozemku sa stanovuje na
20,- € za m2, cenu za mestský pozemok kupujúci vyplatia Mestu Šaštín-Stráže do troch dní
po podpísaním kúpnej zmluvy. Ak zo strany žiadateľov nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy
do 60 dní od prevzatia uznesenia mestského zastupiteľstva, mesto môže predložiť návrh na
jeho zrušenie. Náklady na vypracovanie kúpnej zmluvy a na vklad do katastra nehnuteľností
znáša Mesto Šaštín-Stráže. V kúpnej zmluve mesto zapracuje podmienku, že kupujúci začnú
výstavbu rodinných domov do troch rokov od vybudovania inžinierskych sietí. Kupujúci
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nepredajú pozemok 5 rokov od povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľnosti, v opačnom prípade má predávajúci právo spätnej kúpy za rovnakú kúpnu cenu.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
-žiadatelia boli zaradení do poradovníka na stavebné pozemky vedeného mestom,

-rozvoj mesta formou podpory bývania pre mladé rodiny, ktorý je jednou z priorít mesta,
-mesto má záujem, aby mladé rodiny zostávali v Meste Šaštín-Stráže a z toho dôvodu bola
vytvorená IBV.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

2. Dôvodová správa
Žiadosť o odkúpenie stavebného pozemku p. Róberta Hyžu a manž. Márie, bola zaradená do
poradovníka žiadostí o pridelenie stavebného pozemku a na základe Uznesenia MsZ č. 672/2018, zo
dňa 08. 11. 2018, ktorým bol schválený kľúč výberu poradia žiadateľov k prideleniu stavebných
pozemkov IBV Čistonek, v k.ú. Stráže, bolo žiadosti vyhovené.
Uznesenia je potrebné schváliť 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
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Mesto Šaštín-Stráže
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: 23/ch
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 11. 12. 2019

Návrh na schválenie prevodu časti mestského pozemku parc. č. „C“ 1665/20 vo výmere 693
m2, k. ú. Stráže, lokalita Čistonek.

Materiál sa predkladá na základe:
Žiadosť: Ing. Jaroslava Labaša a Ing. Romany Marafkovej
Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia MsZ
2. Návrh uznesenia MsR
3. Dôvodová správa

Materiál predkladá:
Mgr. Jaroslav Suchánek
Primátor mesta
Materiál vypracoval:
Alena Poláková

Šaštín-Stráže 15. 11. 2019
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NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č. ......../2019
zo dňa 11. 12. 2019
k návrhu Návrh na schválenie prevodu pozemku časti mestského pozemku parc. č. „C“ 1665/20
vo výmere 693 m2, k. ú. Stráže, lokalita Čistonek.
Číslo materiálu: 23/ch
Predkladá:

Mgr. Jaroslav Suchánek

___________________________________________________________________________
Návrh uznesenia MsZ v Šaštíne-Strážach
Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach

Schvaľuje prevod majetku Mesta Šaštín-Stráže, spôsob prevodu – ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí odpredaj
časti mestského pozemku parc. č. „C“ 1665/20 vo výmere 693 m2, v k.ú. Stráže, lokalita
Čistonek, Ing. Jaroslavovi Labašovi a Ing. Romany Marafková. Cena pozemku sa stanovuje
na 20,- € za m2, cenu za mestský pozemok kupujúci vyplatia Mestu Šaštín-Stráže do troch
dní po podpísaní kúpnej zmluvy. Ak zo strany žiadateľov nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy
do 60 dní od prevzatia uznesenia mestského zastupiteľstva, mesto môže predložiť návrh na
jeho zrušenie. Náklady na vypracovanie kúpnej zmluvy a na vklad do katastra nehnuteľností
znáša Mesto Šaštín-Stráže. V kúpnej zmluve mesto zapracuje podmienku, že kupujúci začnú
výstavbu rodinných domov do troch rokov od vybudovania inžinierskych sietí. Kupujúci
nepredajú pozemok 5 rokov od povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľnosti, v opačnom prípade má predávajúci právo spätnej kúpy za rovnakú kúpnu cenu.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
-žiadatelia boli zaradení do poradovníka na stavebné pozemky vedeného mestom,

-rozvoj mesta formou podpory bývania pre mladé rodiny, ktorý je jednou z priorít mesta,
-mesto má záujem, aby mladé rodiny zostávali v Meste Šaštín-Stráže a z toho dôvodu bola
vytvorená IBV.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

Návrh uznesenia MsR v Šaštíne-Strážach
Mestská rada v Šaštíne-Strážach

odporúča schváliť prevod majetku Mesta Šaštín-Stráže, spôsob prevodu – ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí odpredaj
časti mestského pozemku parc. č. „C“ 1665/20 vo výmere 693 m2, v k.ú. Stráže, lokalita
Čistonek, Ing. Jaroslavovi Labašovi a Ing. Romany Marafková. Cena pozemku sa stanovuje
na 20,- € za m2, cenu za mestský pozemok kupujúci vyplatia Mestu Šaštín-Stráže do troch dní
po podpísaní kúpnej zmluvy. Ak zo strany žiadateľov nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy do
60 dní od prevzatia uznesenia mestského zastupiteľstva, mesto môže predložiť návrh na jeho
zrušenie. Náklady na vypracovanie kúpnej zmluvy a na vklad do katastra nehnuteľností znáša
Mesto Šaštín-Stráže. V kúpnej zmluve mesto zapracuje podmienku, že kupujúci začnú
výstavbu rodinných domov do troch rokov od vybudovania inžinierskych sietí. Kupujúci

182 / 323

nepredajú pozemok 5 rokov od povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľnosti, v opačnom prípade má predávajúci právo spätnej kúpy za rovnakú kúpnu cenu.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
-žiadatelia boli zaradení do poradovníka na stavebné pozemky vedeného mestom,

-rozvoj mesta formou podpory bývania pre mladé rodiny, ktorý je jednou z priorít mesta,
-mesto má záujem, aby mladé rodiny zostávali v Meste Šaštín-Stráže a z toho dôvodu bola
vytvorená IBV.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

2. Dôvodová správa
Žiadosť o odkúpenie stavebného pozemku Ing. Jaroslavovi Labašovi a Ing. Romane Marafkovej, bola
zaradená do poradovníka žiadostí o pridelenie stavebného pozemku a na základe Uznesenia MsZ č.
672/2018, zo dňa 08. 11. 2018, ktorým bol schválený kľúč výberu poradia žiadateľov k prideleniu
stavebných pozemkov IBV Čistonek, v k.ú. Stráže, bolo žiadosti vyhovené.
Uznesenia je potrebné schváliť 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
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MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: 23/i

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 11.12.2019
Návrh na odkúpenie podielu 1/12 v pozemku parc. č. E-KN51/1, vo celkovej výmere
421m2, v k.ú. Šaštín.

Materiál sa predkladá na základe:
Návrh Ing. Stanislava Zváčová

Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia MsZ
2. Návrh na uznesenie MsR
3. Dôvodová správa

Materiál predkladá:
Mgr. Jaroslav Suchánek
Primátor mesta
Materiál vypracoval:
Ing. Gabriela Baďurová

Šaštín-Stráže 18.11. 2019
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NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č. ......../2019
zo dňa 11.12.2019
k návrhu Návrh na prevod podielu 1/12 pozemku parc. č. E-KN 51/1, v celkovej výmere
421 m2, v k.ú. Šaštín.
Číslo materiálu: 23/i
Predkladá: Mgr. Jaroslav Suchánek
___________________________________________________________________________

Návrh uznesenia MsZ v Šaštíne-Strážach
Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach

Schvaľuje odkúpeniepodielu 1/12 pozemku parc.č. E-KN 51/1 v k.ú. Šaštín v celkovej výmere
421m2 (podiel 35,083m2), druh pozemku ostatná plocha, vedenom na LV 3885, pre obec Šaštín –
Stráže, okres Senica, predávajúca Ing. Stanislava Zváčová, Palárikova 3, Trenčín.Cena pozemku sa
stanovuje na 6,- € za m2, na základe dohody medzi účastníkmi. Kupujúci zaplatí náklady na vklad do
katastra nehnuteľnosti, návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva kupujúci. Náklady na
vypracovanie kúpnej zmluvy znáša Mesto Šaštín-Stráže.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

Návrh uznesenia MsR v Šaštíne-Strážach
Mestská rada v Šaštíne-Strážach

Odporúča mestskému zastupiteľstvu schvaliť odkúpenie podielu 1/12 pozemku parc.č. E-KN 51/1
v k.ú. Šaštín v celkovej výmere 421m2 (podiel 35,083m2), druh pozemku ostatná plocha, vedenom
na LV 3885, pre obec Šaštín – Stráže, okres Senica, predávajúca Ing. Stanislava Zváčová, Palárikova
3, Trenčín.
Cena pozemku sa stanovuje na 6,- € za m2, na základe dohody medzi účastníkmi. Kupujúci zaplatí
náklady na vklad do katastra nehnuteľnosti, návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva kupujúci.
Náklady na vypracovanie kúpnej zmluvy znáša Mesto Šaštín-Stráže.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

2. Dôvodová správa

Zdržali sa:

Prevádzaný pozemok je súčasťou asfaltovej časti miestnej komunikácie ul. Alej a chodníka pri ceste č.
III/1140 – pri MsÚ.
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MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: 24

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 11.12.2019
Návrh na vysporiadanie pozemku na cintoríne parc. reg. E č. 1714/1, podľa LV 4154
o výmere 100m2-orná pôda a parc. reg. E č. 1714/2 podľa LV 4154 o výmere 525 m2orná pôda, vo výmere celkovo 625m2 k. ú. Stráže nad Myjavou.
Materiál sa predkladá na základe:
Žiadosť o vysporiadanie pozemku
Materiál obsahuje:
Znalecký posudok 55/2019
Žiadosť o vysporiadanie pozemku
1. Návrh uznesenia MsR
2. Návrh uznesenia MsZ
3. Dôvodová správa

Materiál predkladá:
Mgr. Jaroslav Suchánek
Primátor mesta
Materiál vypracoval:
Veronika Kečkéšová

Šaštín-Stráže 15.11. 2019
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NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č. ......../2019
zo dňa 11.12.2019
k návrhu Návrh na vysporiadanie pozemku na cintoríne parc. reg. E č. 1714/1, podľa LV

4154 o výmere 100m2-orná pôda a parc. reg. E č. 1714/2 podľa LV 4154 o výmere 525
m2-orná pôda, vo výmere celkovo 625m2 k. ú. Stráže nad Myjavou.
Číslo materiálu: 24
Predkladá:

Mgr. Jaroslav Suchánek

___________________________________________________________________________

Návrh uznesenia MsZ v Šaštíne-Strážach
Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach
Schvaľuje odkúpenie pozemku parc. reg. E č. 1714/1, podľa LV 4154 o výmere 100m2orná pôda a parc. reg. E č. 1714/2 podľa LV 4154 o výmere 525 m2-orná pôda, vo
výmere celkovo 625m2 k. ú. Stráže nad Myjavou.
Predávajúci: Mariana Vilčeková, Medlenova č. 793, Gbely
Cena pozemku sa stanovuje na 7,87,- € za m2, podľa znaleckého posudku č. 55/2019, ktorý
vypracoval Ing. Stanislav Lasica.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

Návrh uznesenia MsR v Šaštíne-Strážach
Mestská rada v Šaštíne-Strážach
Odporúča mestskému zastupiteľstvu odkúpenie pozemku parc. reg. E č. 1714/1, podľa
LV 4154 o výmere 100m2-orná pôda a parc. reg. E č. 1714/2 podľa LV 4154 o výmere
525 m2-orná pôda, vo výmere celkovo 625m2 k. ú. Stráže nad Myjavou.
Predávajúci: Mariana Vilčeková, Medlenova č. 793, Gbely
Cena pozemku sa stanovuje na 7,87,- € za m2, podľa znaleckého posudku č. 55/2019, ktorý
vypracoval Ing. Stanislav Lasica.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

2. Dôvodová správa
Žiadosť o vysporiadanie pozemku na cintoríne v k.ú.Stráže nad Myjavou.

187 / 323

MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: 24/a

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 11.12.2019
Návrh na vysporiadanie pozemku pre účely rozšírenia cintorína parc. reg. E č. 1474,
podľa LV 3723 o výmere 899m2-trvalý trávny porast, v podiele 19/630, vo výmere
27,11m2 k. ú. Šaštín.
Materiál sa predkladá na základe:
Žiadosť o vysporiadanie pozemku
Materiál obsahuje:
Znalecký posudok 11/2018
Žiadosť o vysporiadanie pozemku
Geometrický plán č. 064/2017
1. Návrh uznesenia MsR
1. Návrh uznesenia MsZ
2. Dôvodová správa

Materiál predkladá:
Mgr. Jaroslav Suchánek
Primátor mesta
Materiál vypracoval:
Veronika Kečkéšová

Šaštín-Stráže 06.11. 2019
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NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č. ......../2019
zo dňa 11.12.2019
k návrhu Návrh na vysporiadanie pozemku pre účely rozšírenia parc. reg. E č 1474,

podľa LV 3723 o výmere 899m2-trvalý trávny porast, v podiele 19/630, vo výmere
27,11m2 k. ú. Šaštín.
Číslo materiálu: 24/a
Predkladá:

Mgr. Jaroslav Suchánek

___________________________________________________________________________

Návrh uznesenia MsZ v Šaštíne-Strážach
Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach
Schvaľuje odkúpenie pozemku parc. reg. E č. 1474, podľa LV 3723 o výmere 899m2trvalý trávny porast, v podiele 19/630, vo výmere 27,11m2 k. ú. Šaštín.
Predávajúci: : Stanislav Kadlíček, Pri Bitúnku 1377 Šaštín-Stráže
Cena pozemku sa stanovuje na 7,87,- € za m2, podľa znaleckého posudku č. 11/2018, ktorý
vypracoval Ing. Stanislav Lasica.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

Návrh uznesenia MsR v Šaštíne-Strážach
Mestská rada v Šaštíne-Strážach
Odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť odkúpenie pozemku parc. reg. E č. 1474,
podľa LV 3723 o výmere 899m2-trvalý trávny porast, v podiele 19/630, vo výmere
27,11m2 k. ú. Šaštín.
Predávajúci: Stanislav Kadlíček, Pri Bitúnku 1377 Šaštín-Stráže.
Cena pozemku sa stanovuje na 7,87,- € za m2, podľa znaleckého posudku č. 11/2018, ktorý
vypracoval Ing. Stanislav Lasica.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

2. Dôvodová správa
Žiadosť o vysporiadanie pozemku pre účely rozšírenia cintorína.
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Zdržali sa:

MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: 24/b

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 11.12.2019
Návrh na vysporiadanie pozemku pre účely rozšírenia cintorína parc. reg. E č. 1475,
podľa LV 3280 o výmere 399m2-trvalý trávny porast, v podiele 1/2, vo výmere 199,50m2
k. ú. Šaštín.
Materiál sa predkladá na základe:
Žiadosť o vysporiadanie pozemku
Materiál obsahuje:
Znalecký posudok 11/2018
Žiadosť o vysporiadanie pozemku
Geometrický plán č. 064/2017
1. Návrh uznesenia MsR
1. Návrh uznesenia MsZ
2. Dôvodová správa

Materiál predkladá:
Mgr. Jaroslav Suchánek
Primátor mesta
Materiál vypracoval:
Veronika Kečkéšová

Šaštín-Stráže 06.11. 2019
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NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č. ......../2019
zo dňa 11.12.2019
k návrhu Návrh na vysporiadanie pozemku pre účely rozšírenia parc. reg. E č. 1475,

podľa LV 3280 o výmere 399m2-trvalý trávny porast, v podiele 1/2, vo výmere 199,50m2
k. ú. Šaštín.
Číslo materiálu: 24/b
Predkladá:

Mgr. Jaroslav Suchánek

___________________________________________________________________________

Návrh uznesenia MsZ v Šaštíne-Strážach
Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach
Schvaľuje odkúpenie pozemku parc. reg. E č.1475 podľa LV č.3280 o výmere 399m2trvalý trávny porast, v podiele 1/2, o výmere 199,50m2 v k. ú. Šaštín. Predávajúci: Juraj
Bednárik, M.R.Štefánika 112 Šaštín-Stráže.
Cena pozemku sa stanovuje na 7,87,- € za m2, podľa znaleckého posudku č. 11/2018, ktorý
vypracoval Ing. Stanislav Lasica.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

Návrh uznesenia MsR v Šaštíne-Strážach
Mestská rada v Šaštíne-Strážach
Odporúča mestskému zastupiteľstvu odkúpenie pozemku parc. reg. E č.1475 podľa LV
č.3280 o výmere 399m2-trvalý trávny porast, v podiele 1/2, o výmere 199,50m2 v k. ú.
Šaštín. Predávajúci: Juraj Bednárik, M.R.Štefánika 112 Šaštín-Stráže.
Cena pozemku sa stanovuje na 7,87,- € za m2, podľa znaleckého posudku č. 11/2018, ktorý
vypracoval Ing. Stanislav Lasica.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

2. Dôvodová správa
Žiadosť o vysporiadanie pozemku pre účely rozšírenia cintorína.
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Zdržali sa:

MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: 24/c

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 11.12.2019
Návrh na vysporiadanie pozemku pre účely rozšírenia cintorína parc. reg. E č. 1459,
podľa LV 2798 o výmere 698m2-orná pôda, v podiele 1/2, vo výmere 349m2 k. ú. Šaštín.
Materiál sa predkladá na základe:
Žiadosť o vysporiadanie pozemku
Materiál obsahuje:
Znalecký posudok 11/2018
Žiadosť o vysporiadanie pozemku
Geometrický plán č. 064/2017
1. Návrh uznesenia MsR
2. Návrh uznesenia MsZ
3. Dôvodová správa

Materiál predkladá:
Mgr. Jaroslav Suchánek
Primátor mesta
Materiál vypracoval:
Veronika Kečkéšová

Šaštín-Stráže 18.11. 2019
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NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č. ......../2019
zo dňa 11.12.2019
k návrhu Návrh na vysporiadanie pozemku pre účely rozšírenia parc. reg. E č. 1459,

podľa LV 2798 o výmere 698m2-orná pôda, v podiele 1/2, vo výmere 349m2 k. ú. Šaštín.
.

Číslo materiálu: 24/c
Predkladá:

Mgr. Jaroslav Suchánek

_______________________________________________________________________

Návrh uznesenia MsZ v Šaštíne-Strážach
Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach
Schvaľuje odkúpenie pozemku parc. reg. E č. 1459, podľa LV 2798 o výmere 698m2orná pôda, v podiele 1/2, vo výmere 349m2 k. ú. Šaštín.
Predávajúci: Jana Zouharová, Jesenského 1237,90841 Šaštín-Stráže.
Cena pozemku sa stanovuje na 7,87,- € za m2, podľa znaleckého posudku č. 11/2018, ktorý
vypracoval Ing. Stanislav Lasica.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

Návrh uznesenia MsR v Šaštíne-Strážach
Mestská rada v Šaštíne-Strážach
Odporúča mestskému zastupiteľstvu odkúpenie pozemku parc. reg. E č. 1459, podľa
LV 2798 o výmere 698m2-orná pôda, v podiele 1/2, vo výmere 349m2 k. ú. Šaštín.
Predávajúci: Jana Zouharová, Jesenského 1237,90841 Šaštín-Stráže
Cena pozemku sa stanovuje na 7,87,- € za m2, podľa znaleckého posudku č. 11/2018, ktorý
vypracoval Ing. Stanislav Lasica.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

2. Dôvodová správa
Žiadosť o vysporiadanie pozemku pre účely rozšírenia cintorína.
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Zdržali sa:

MESTO ŠAŚTÍN-STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: 25
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 11.12.2019
k návrhu Zámena pozemku podľa ust. § 9a ods. 8 písmeno e/ zákona SNR c. 138/1991 Zb. o
majetku obci v znení neskorších právnych predpisov medzi Mestom Šaštín-Stráže a Filipom
Pastorkom a Martinou Antálkovou

Materiál sa predkladá na základe:
-návrhu Mesta Šaštín - Stráže
Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia MsZ
2. Návrh na uznesenie MsR
3. Dôvodová správa

Materiál predkladá:
Mgr. Jaroslav Suchánek
Primátor mesta
Materiál vypracoval:
Ing. Gabriela Baďurová

Šaštín-Stráže 15. 11. 2019
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NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č. ......../2019
zo dňa 11. 12. 2019
k návrhu Zámena pozemku podl'a ust. § 9a ods. 8 písmeno e/ zákona SNR c. 138/1991 Zb. o

majetku obci v znení neskorších právnych predpisov medzi Mestom Šaštín-Stráže a Filipom
Pastorkom a Martinom Antálkovou.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 ) Návrh na uznesenie MsZ

Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne – Strážach
Schvaľuje prevod – zámenu podl'a ust. § 9a ods. 8 písmeno e/ zákona SNR c. 138/1991 Zb. o

majetku obci v znení neskorších právnych predpisov vlastníckeho práva k nehnuteľnosti - diel 2 vo
výmere 21 m2 z pôvodného pozemku parc.č. C-KN 965/1 v k.ú. Stráže vo výmere 200m2, druh
pozemku trvalý trávnatý porast, vedenom na LV 2045 pre obec Šaštín-Stráže, okres Senica, ktorý
vznikol na základe geometrického plánu č. 50/2019 vypracovaného Máriom Antálkom, Brodské 817,
úradne overeným OÚ Senica, katastrálny odbor dňa 14.08.2019 pod č. 636/2019, ako prevod
nehnuteľného majetku Mesta Šaštín – Stráže z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou zámennej
zmluvy s Filipom Pastorkom, bytom Bratislava, Kapicova 6 a Martinou Antálkovou, bytom Šaštín –
Stráže, Domky 1409 bez finančného doplatku,

Mestské zastupiteľstvo konštatuje, že dôvodom hodným osobitného zreteľa v prípade
prevodu nehnuteľného majetku Mesta Šaštín-Stráže – diel 2 vo výmere 21 m2 z pôvodného

pozemku parc.č. C-KN 965/1 v k.ú. Stráže vo výmere 200m2, druh pozemku trvalý trávnatý porast,
vedenom na LV 2045 pre obec Šaštín-Stráže, okres Senica, ktorý vznikol podľa geometrického plánu
č. 50/2019 vypracovaného Máriom Antálkom, Brodské 817, úradne overeným OÚ Senica, katastrálny
odbor dňa 14.08.2019 pod č. 636/2019 záujemcovi Filipovi Pastorkovi, bytom Bratislava, Kapicova
6 a Martine Antálkovej, bytom Šaštín – Stráže, Domky 1409 je v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že mesto časť pozemku
nevyužíva, nie je predpoklad, že by pozemok v budúcnosti užívalo pre vlastné potreby, vzhľadom na
charakter a umiestnenie pozemku nie je možné predpokladať, že by o pozemok prejavil záujem iný
záujemca, nakoľko žiadateľ je vlastníkom pozemku v bezprostrednom susedstve a výlučným
vlastníkom pozemku - diel 3 vo výmere 21m2 z pôvodného pozemku parc.č. C-KN 965/2v k.ú. Stráže
vo výmere 459m2, druh pozemku trvalý trávnatý porast, vedenom na LV 4497, pre obec Šaštín –
Stráže, okres Senica, ktorý vznikol podľa geometrického plánu č. 50/2019 vypracovaného Máriom
Antálkom, Brodské 817, úradne overeným OÚ Senica, katastrálny odbor dňa 14.08.2019 pod č.
636/2019, ktorý je súčasťou asfaltovej časti miestnej komunikácie ul. Čistonek a ktorý má mesto
záujem zámenou nadobudnúť.
Náklady na vypracovanie kúpnej zmluvy znáša Mesto Šaštín-Stráže.
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Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

Mestská rada v Šaštíne – Strážach
odporúča prevod – zámenu podl'a ust. § 9a ods. 8 písmeno e/ zákona SNR c. 138/1991 Zb. o

majetku obci v znení neskorších právnych predpisov vlastníckeho práva k nehnuteľnosti - diel 2 vo
výmere 21 m2 z pôvodného pozemku parc.č. C-KN 965/1 v k.ú. Stráže vo výmere 200m2, druh
pozemku trvalý trávnatý porast, vedenom na LV 2045 pre obec Šaštín-Stráže, okres Senica, ktorý
vznikol na základe geometrického plánu č. 50/2019 vypracovaného Máriom Antálkom, Brodské 817,
úradne overeným OÚ Senica, katastrálny odbor dňa 14.08.2019 pod č. 636/2019, ako prevod
nehnuteľného majetku Mesta Šaštín – Stráže z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou zámennej
zmluvy s Filipom Pastorkom, bytom Bratislava, Kapicova 6 a Martinou Antálkovou, bytom Šaštín –
Stráže, Domky 1409 bez finančného doplatku,

Mestská rada konštatuje, že v prípade prevodu nehnuteľného majetku Mesta Šaštín-Stráže –

diel 2 vo výmere 21 m2 z pôvodného pozemku parc.č. C-KN 965/1 v k.ú. Stráže vo výmere 200m2,
druh pozemku trvalý trávnatý porast, vedenom na LV 2045 pre obec Šaštín-Stráže, okres Senica,
ktorý vznikol podľa geometrického plánu č. 50/2019 vypracovaného Máriom Antálkom, Brodské 817,
úradne overeným OÚ Senica, katastrálny odbor dňa 14.08.2019 pod č. 636/2019 záujemcovi Filipovi
Pastorkovi, bytom Bratislava, Kapicova 6 a Martine Antálkovej, bytom Šaštín – Stráže, Domky 1409
ide o dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, keďže mesto časť pozemku nevyužíva, nie je
predpoklad, že by pozemok v budúcnosti užívalo pre vlastné potreby, vzhľadom na charakter
a umiestnenie pozemku nie je možné predpokladať, že by o pozemok prejavil záujem iný záujemca,
nakoľko žiadateľ je vlastníkom pozemku v bezprostrednom susedstve a výlučným vlastníkom
pozemku - diel 3 vo výmere 21m2 z pôvodného pozemku parc.č. C-KN 965/2v k.ú. Stráže vo výmere
459m2, druh pozemku trvalý trávnatý porast, vedenom na LV 4497, pre obec Šaštín – Stráže, okres
Senica, ktorý vznikol podľa geometrického plánu č. 50/2019 vypracovaného Máriom Antálkom,
Brodské 817, úradne overeným OÚ Senica, katastrálny odbor dňa 14.08.2019 pod č. 636/2019, ktorý
je súčasťou asfaltovej časti miestnej komunikácie ul. Čistonek a ktorý má mesto záujem zámenou
nadobudnúť.
Náklady na vypracovanie kúpnej zmluvy znáša Mesto Šaštín-Stráže.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

3 ) Dôvodová správa

Mesto Šaštín – Stráže je výlučným vlastníkom pozemku - diel 2 vo výmere 21 m2 z pôvodného

pozemku parc.č. C-KN 965/1 v k.ú. Stráže vo výmere 200m2, druh pozemku trvalý trávnatý porast,
vedenom na LV 2045, pre obec Šaštín – Stráže, okres Senica, ktorý vznikol na základe geometrického
plánu č. 50/2019 vypracovaného Máriom Antálkom, Brodské 817, úradne overeným OÚ Senica,
katastrálny odbor dňa 14.08.2019 pod č. 636/2019 záujemcom Filipovi Pastorkovi bytom Bratislava,
Kapicova 6 a Martine Antálkovej, bytom Šaštín – Stráže, Domky 1409 ide o dôvod hodný osobitného
zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
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neskorších predpisov, keďže mesto časť pozemku nevyužíva, nie je predpoklad, že by pozemok
v budúcnosti užívalo pre vlastné potreby, vzhľadom na charakter a umiestnenie pozemku nie je možné
predpokladať, že by o pozemok prejavil záujem iný záujemca, nakoľko žiadateľ je vlastníkom
pozemku v bezprostrednom susedstve a výlučným vlastníkom pozemku - diel 3 vo výmere 21m2
z pôvodného pozemku parc.č. C-KN 965/2v k.ú. Stráže vo výmere 459m2, druh pozemku trvalý
trávnatý porast, vedenom na LV 4497, pre obec Šaštín – Stráže, okres Senica, ktorý vznikol podľa
geometrického plánu č. 50/2019 vypracovaného Máriom Antálkom, Brodské 817, úradne overeným
OÚ Senica, katastrálny odbor dňa 14.08.2019 pod č. 636/2019, ktorý je súčasťou asfaltovej časti
miestnej komunikácie ul. Čistonek.

Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku nie je stanovená znaleckým posudkom, keďže
zámena pozemkov bude realizovaná bez finančného vyrovnania rozdielu ceny za jednotlivé
výmery pozemkov. Cena pozemku bola stanovená Uznesením MsZ č. 585/2018 vo výške 20,Eur za m2.
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MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: 25/a
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 11.12.2019
návrh - Zámena pozemku podl'a ust. § 9a ods. 8 písmeno e/ zákona SNR c. 138/1991 Zb. o
majetku obci v znení neskorších právnych predpisov medzi Mestom Šaštín-Stráže a fy
HURBAN trade, s.r.o.

Materiál sa predkladá na základe:
-žiadosti HURBAN trade, s.r.o.
Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia MsZ
2. Návrh uznesenia MsR
3. Dôvodová správa

Materiál predkladá:
Mgr. Jaroslav Suchánek
Primátor mesta
Materiál vypracoval:
Ing. Gabriela Baďurová

Šaštín-Stráže 15. 11. 2019
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NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č. ......../2019
zo dňa 11. 12. 2019
k návrhu Zámena pozemku podl'a ust. § 9a ods. 8 písmeno e/ zákona SNR c. 138/1991 Zb. o

majetku obci v znení neskorších právnych predpisov medzi
a HURBAN trade, s.r.o.

Mestom Šaštín-Stráže

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 ) Návrh na uznesenie MsZ

Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne – Strážach
Schvaľuje prevod – zámenu podl'a ust. § 9a ods. 8 písmeno e/ zákona SNR c. 138/1991 Zb.
o majetku obci v znení neskorších právnych predpisov vlastníckeho práva k nehnuteľnosti –
novovytvorenému pozemku registra C-KN – parc. č. 295/2, druh ostatná plocha, výmera 77
m2, ktorý vznikol geometrickým plánom č. 103/2019, vyhotoveným GEOMA spol. s r.o.,
Skalica, Potočná 15, z pôvodného pozemku registra C-KN – parc. č. 295, druh zastavaná
plocha, výmera 785 m², zapísaného na liste vlastníctva č. 3064, katastrálne územie Stráže nad
Myjavou, obec Šaštín – Stráže, okres Senica ako prevod nehnuteľného majetku Mesta Šaštín
– Stráže z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou zámennej zmluvy s obchodnou
spoločnosťou HURBAN trade, s. r. o., Šaštín – Stráže, M. R. Štefánika 437 bez finančného
doplatku,
Dôvod hodný osobitného zreteľa : v prípade prevodu nehnuteľného majetku Mesta ŠaštínStráže – novovytvoreného pozemku registra „C“ – parc. č. 295/2, druh ostatná plocha, výmera
77 m2, ktorý vznikol geometrickým plánom č. 103/2019, vyhotoveným GEOMA spol. s r.o.,
Skalica, Potočná 15, z pôvodného pozemku registra C-KN – parc. č. 295, druh zastavaná
plocha, výmera 785 m², zapísaného na liste vlastníctva č. 3064, katastrálne územie Stráže nad
Myjavou, obec Šaštín – Stráže, okres Senica záujemcovi – obchodnej spoločnosti HURBAN
trade, s. r. o., Šaštín – Stráže, M. R. Štefánika 437 ide o dôvod hodný osobitného zreteľa
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, keďže mesto pozemok dlhodobo nevyužíva a vzhľadom na charakter
pozemku nie je predpoklad, že by pozemok v budúcnosti užívalo pre vlastné potreby ako
prístupovú komunikáciu k ČOV, vzhľadom na charakter a umiestnenie pozemku nie je možné
predpokladať, že by o pozemok prejavil záujem iný záujemca a žiadateľ je výlučným
vlastníkom pozemku v katastrálnom území Stráže nad Myjavou, obec Šaštín – Stráže, okres
Senica, zapísaných na liste vlastníctva č. 1219 – pozemku registra C-KN – parc. č. 294/24,
druh zastavané plochy, výmera 145 m², ktorá vznikla geometrickým plánom č. 103/2019
z časti pôvodného pozemku parc. č. 294/17, druh ostatná plocha, výmera 412 m², časti
pozemku parc. č. 294/18, druh ostatná plocha, výmera 433 m², zapísaného na liste vlastníctva
č. 1219, o ktoré má mesto záujem, a ktorý hodlá využívať ako prístup k ČOV.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:
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Zdržali sa:

Mestská rada v Šaštíne – Strážach
odporúča prevodu– zámenu podl'a ust. § 9a ods. 8 písmeno e/ zákona SNR c. 138/1991 Zb.
o majetku obci v znení neskorších právnych predpisov vlastníckeho práva k nehnuteľnosti –
novovytvorenému pozemku registra C-KN – parc. č. 295/2, druh ostatná plocha, výmera 77
m2, ktorý vznikol geometrickým plánom č. 103/2019, vyhotoveným GEOMA spol. s r.o.,
Skalica, Potočná 15, z pôvodného pozemku registra C-KN – parc. č. 295, druh zastavaná
plocha, výmera 785 m², zapísaného na liste vlastníctva č. 3064, katastrálne územie Stráže nad
Myjavou, obec Šaštín – Stráže, okres Senica ako prevod nehnuteľného majetku Mesta Šaštín
– Stráže z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou zámennej zmluvy s obchodnou
spoločnosťou HURBAN trade, s. r. o., Šaštín – Stráže, M. R. Štefánika 437 bez finančného
doplatku,
Mestská rada konštatuje, že v prípade prevodu nehnuteľného majetku Mesta Šaštín-Stráže –
novovytvoreného pozemku registra „C“ – parc. č. 295/2, druh ostatná plocha, výmera 77 m2,
ktorý vznikol geometrickým plánom č. 103/2019, vyhotoveným GEOMA spol. s r.o.,
Skalica, Potočná 15, z pôvodného pozemku registra C-KN – parc. č. 295, druh zastavaná
plocha, výmera 785 m², zapísaného na liste vlastníctva č. 3064, katastrálne územie Stráže nad
Myjavou, obec Šaštín – Stráže, okres Senica záujemcovi – obchodnej spoločnosti HURBAN
trade, s. r. o., Šaštín – Stráže, M. R. Štefánika 437 ide o dôvod hodný osobitného zreteľa
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, keďže mesto pozemok dlhodobo nevyužíva a vzhľadom na charakter
pozemku nie je predpoklad, že by pozemok v budúcnosti užívalo pre vlastné potreby ako
prístupovú komunikáciu k ČOV, vzhľadom na charakter a umiestnenie pozemku nie je možné
predpokladať, že by o pozemok prejavil záujem iný záujemca a žiadateľ je výlučným
vlastníkom pozemku v katastrálnom území Stráže nad Myjavou, obec Šaštín – Stráže, okres
Senica, zapísaných na liste vlastníctva č. 1219 – pozemku registra C-KN – parc. č. 294/24,
druh zastavané plochy, výmera 145 m², ktorá vznikla geometrickým plánom č. 103/2019
z časti pôvodného pozemku parc. č. 294/17, druh ostatná plocha, výmera 412 m², časti
pozemku parc. č. 294/18, druh ostatná plocha, výmera 433 m², zapísaného na liste vlastníctva
č. 1219, o ktoré má mesto záujem, a ktorý hodlá využívať ako prístup k ČOV.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

3 ) Dôvodová správa

Mesto Šaštín – Stráže je výlučným vlastníkom novovytvoreného pozemku registra „C“ – parc.
č. 295/2, druh ostatná plocha, výmera 77 m2, ktorý vznikol geometrickým plánom č.
103/2019, vyhotoveným GEOMA spol. s r.o., Skalica, Potočná 15, z pôvodného pozemku
registra C-KN – parc. č. 295, druh zastavaná plocha, výmera 785 m², zapísaného na liste
vlastníctva č. 3064, katastrálne územie Stráže nad Myjavou, obec Šaštín – Stráže, okres
Senica záujemcovi – obchodnej spoločnosti HURBAN trade, s. r. o., Šaštín – Stráže, M. R.
Štefánika 437 ide o dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm.
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, keďže mesto časť
pozemok dlhodobo nevyužíva – z dôvodu nevhodných šírkových pomerov nie je vhodný ako
príjazd k ČOV, nie je predpoklad, že by pozemok v budúcnosti užívalo pre vlastné potreby
ako prístupovú komunikáciu k ČOV, vzhľadom na charakter a umiestnenie pozemku nie je
možné predpokladať, že by o pozemok prejavil záujem iný záujemca a žiadateľ je výlučným
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vlastníkom pozemku v katastrálnom území Stráže nad Myjavou, obec Šaštín – Stráže, okres
Senica, zapísaných na liste vlastníctva č. 1219 – pozemku registra C-KN – parc. č. 294/24,
druh zastavané plochy, výmera 145 m², ktorá vznikla geometrickým plánom č. 103/2019
z časti pôvodného pozemku parc. č. 294/17, druh ostatná plocha, výmera 412 m², časti
pozemku parc. č. 294/18, druh ostatná plocha, výmera 433 m², zapísaného na liste vlastníctva
č. 1219, o ktoré má mesto záujem, a ktorý hodlá využívať ako prístup k ČOV.
Zámena pozemkov je v prospech rozvoja mesta a jej občanov, keďže uvedenou zámenou
pozemkov získa mesto vyhovujúci prístup k ČOV. Všeobecná hodnota nehnuteľného
majetku nie je stanovená znaleckým posudkom, keďže zámena pozemkov bude realizovaná
bez finančného vyrovnania rozdielu ceny za jednotlivé výmery pozemkov.
Na prijatie uznesenia o zámene pozemkov podľa podmienky osobitného zreteľa je potrebný
súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov.
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MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: 26
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 11. 12. 2019

Návrh na schválenie - prenájom lesných pozemkov v k.ú. Stráže

Materiál sa predkladá na základe:
- návrhu Lesov SR, š.p. OZ Šaštín - Stráže
Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia MsZ
2. Návrh uznesenia MsR
3. Dôvodová správa
4. Zámer prenájmu ako prípad osobitného zreteľa

Materiál predkladá:
Mgr. Jaroslav Suchánek
Primátor mesta
Materiál vypracoval:
Ing. Gabriela Baďurová

Šaštín-Stráže, 15. 11. 2019
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NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č. ......../2019
zo dňa 11. 12. 2019
k návrhu schválenie - prenájom lesných pozemkov v k.ú. Stráže
Číslo materiálu: 26
Predkladá:

Mgr. Jaroslav Suchánek

___________________________________________________________________________
Návrh uznesenia MsZ v Šaštíne-Strážach
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenájmu v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č.
138/1991 o majetku obcí v znení nesk. predpisov prenájom mestských pozemkov podľa priloženej
tabuľky :
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Mestské zastupiteľstvo konštatuje, že dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že žiadateľ je
dlhodobým užívateľom lesných pozemkov vo vlastníctve mesta, jedná sa o predĺženie nájmu do
31.12.2028. Nájomca platí prenajímateľovi cenu nájmu formou vyplácania výnosov z predmetu nájmu
po odpočítaní odôvodnených nákladov.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

2.Návrh uznesenia MsR v Šaštíne-Strážach
Mestská rada odporúča schváliť prenájom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991
o majetku obcí v znení nesk. predpisov prenájom mestských pozemkov podľa priloženej tabuľky. .
Nájomca platí prenajímateľovi cenu nájmu formou vyplácania výnosov z predmetu nájmu po
odpočítaní odôvodnených nákladov.

Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

3. Dôvodová správa
Žiadosti Lesov SR, š.p. OZ Šaštín o prenájom lesných pozemkov v k.ú. Stráže bolo vyhovené,
nakoľko žiadateľ je dlhodobým užívateľom lesných pozemkov vo vlastníctve mesta, jedná sa

o predĺženie nájmu do 31.12.2028.
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MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: 27
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne–Strážach
dňa 11.12.2019
k návrhu Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a
školských zariadení v školskom roku 2018/2019 v podmienkach Základnej umeleckej školy,
J. Hollého 651/33, 908 41 Šaštín-Stráže

Materiál sa predkladá na základe:
§ 5 ods 7 . písm. f), 14 ods. 5 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia MsZ
2. Návrh uznesenia MsR
3. Dôvodová správa
4. Materiál – Správa

Materiál predkladá:
Alena Kubová, DiS.art.
riaditeľka školy
Materiál vypracoval:
Viera Kubeňáková

Šaštín–Stráže, 4.11.2019
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NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č. ......../2019
zo dňa 11.12.2019
k návrhu Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a
školských zariadení v školskom roku 2018/2019 v podmienkach Základnej umeleckej školy,
J. Hollého 654/33, 908 41 Šaštín-Stráže
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 ) Návrh na uznesenia MsZ

Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne–Strážach schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy, J. Hollého 654/33, 908 41
Šaštín-Stráže v školskom roku 2018/2019.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

2 ) Návrh na uznesenia MsR

Mestská rada v Šaštíne-Strážach odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šaštíne-Strážach
schváliť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej
umeleckej školy, J. Hollého 654/33, 908 41 Šaštín-Stráže-Šaštín v školskom roku 2018/2019.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

3 ) Dôvodová správa

V zmysle § 5 ods. 7 písm. f), 14 ods. 5 písm. e) 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 a v súlade s vykonávacou vyhláškou č. 9/2006 o štruktúre a
obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a
školských zariadení predkladáme zriaďovateľovi na schválenie Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v
školskom roku 2018/2019.

4 ) Materiál
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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH
A PODMIENKACH ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY, J. HOLLÉHO 654/33,
ŠAŠTÍN-STRÁŽE ZA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

Prerokovanie v pedagogickej rade: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach. za školský rok 2018/2019 bola prerokovaná pedagogickej rade dňa 8.10.2019
-----------------------------------------Alena Kubová, DiS.art, riaditeľka

školy

Prerokovanie v rade školy: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach. za školský rok 2018/2019 prerokovala rada školy dňa 10.10.2019.

--------------------------------------Mgr. Richard Bánsky predseda RŠ
Východiská a podklady:
1. Vyhláška MŠ SR č.9/2006 Z.z. zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu správ výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
2. Metodické usmernenie MŠ SR č.10/2006 k vyhláška MŠ SR 9/2006 Z.z.
3. Koncepcia rozvoja školy
4. Plán práce
5. Analýza činnosti MZ, PK
6. Analýza činnosti Rady školy
7. Výsledky súťaží
8. Správa o hospodárení školy za rok 2018
Vypracovali:

Alena Kubová, DiS. art., riaditeľka školy

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI JEJ VÝSLEDKOCH
A PODMIENKACH
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ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019
A. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE
Názov školy

ZUŠ Šaštín-Stráže

Adresa školy

J. Hollého 654

Telefón

+421346592242

E-mail

zus.sastinstraze@gmail.com

WWW stránka

zussastinstraze.edupage.org

Zriaďovateľ

Mesto Šaštín-Stráže, Alej 549 908 41 Šaštín-Stráže

Vedenie školy

Riaditeľka: Alena Kubová DiS.art
Zástupca riaditeľky: Jozef Polák DiS.art , Gregor Kubina DiS.art

Pedagogická a umelecká rada školy (PR)
Je poradným orgánom riaditeľky školy. Je jednou z organizačných foriem činností
pedagogického zboru školy, ktorá spája osobnú zodpovednosť jednotlivca (riaditeľa školy) so
skupinovým poradenstvom ostatných pedagogických zamestnancov školy.
Základné témy rokovaní: školská legislatíva, interné predpisy a normy školy, príprava
podujatí,
odborné a metodické témy, kontrola kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, návrhy na
zlepšenie pracovného prostredia.
PR schvaľovala:
- školský vzdelávací program na školský rok 2018/2019 vychádzajúc zo štátneho
vzdelávacieho programu
- záverečnú hodnotiacu správu školy za uplynulý školský rok
- klasifikáciu žiakov (štvrťročne)
Ďalej prerokovala:
- pracovné činnosti pedagogických zamestnancov
- štruktúru koncertov školy
- výchovné koncerty školy
- nadčasovú prácu a podmienky jej schvaľovania
- projektové aktivity
- deň otvorených dverí a propagáciu školy
Zasadnutia pedagogickej rady boli zvolané riaditeľkou školy a v školskom roku 2018/2019
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zasadala PR celkom 6 - krát.
Zoznam pedagogických pracovníkov v školskom roku 2018/2019
1. Mgr. Richard Bánsky - sopránová zobcová flauta, saxofón, bicie, keyboard, HN,
2. Mgr. Art. Ivan Fodor - LDO
3. Mgr. Anna Fodorová - klavír, HN
4. Mgr. Art. Ján Gašpárek - sopránová zobcová flauta, saxofón, klarinet
5. Radoslav Gašpárek DiS.art. - sopránová zobcová flauta, klarinet, trúbka, keyboard
6. PaedDr. Emília Gašparíková - výtvarný odbor
7. Jan Král DiS.art. - sopránová zobcová flauta, klarinet, trúbka
8. Gregor Kubina DiS.art. - sopránová zobcová flauta, klarinet, keyboard,
9. Eva Kubincová DiS.art. - klavír, HN
10. Ing. Darina Kubinová DiS.art. - tanečný odbor
11. Alena Kubová DiS.art. - akordeón, HN
12. Ida Pavelková DiS.art. - akordeón, klavír,
13. Jozef Polák DiS.art. - gitara, keyboard, HN
14. Martin Slezák - husle, gitara, klavír,
15. Daniela Smolinská - výtvarný odbor
16. Laura Tománková DiS.art. - organ, klavír, korepetície
17. Nikola Tománková DiS.art. - spev, klavír, korepetície
18. Gabriela Vaňková - výtvarný odbor
19. Ľubomír Vávrovič - sopránová zobcová flauta, trúbka
20. Frederika Vávrovičová - saxofón, sopránová zobcová flauta, klarinet
Rada školy
Mgr. Richard Bánsky, predseda – zástupca pedagogických zamestnancov
Eva Kubincová DiS.art - zástupca pedagogických zamestnancov
Andrea Žáková - zástupca nepedagogických zamestnancov
Katarína Šimková - zástupca rodičov
Mgr. Dana Burdová - zástupca rodičov
Mgr. Alena Poláková - zástupca rodičov
Ing. Dietmar Reich - zástupca rodičov
Ing. Andrej Vajči- delegovaný zriaďovateľom
Mgr. Kristína Pöstenyi – delegovaná zriaďovateľom
Umelecká rada
Alena Kubová - riaditeľka, predseda umeleckej rady
Jozef Polák
- zástupca riaditeľa školy
Gregor Kubina - zástupca riaditeľa školy
PaedDr. Emília Gašparíková - predseda PK výtvarného odboru
Eva Kubincová DiS.art
- predseda PK klavírneho oddelenia
Ing. Darina Kubinová
- predseda PK tanečného odboru
Mgr.art. Ján Gašpárek
- predseda PK dychového odboru
Bc. Richard Bánsky
- predseda PK hudobnej náuky
Metodické orgány školy – predmetové komisie
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PK klavírneho oddelenia – predseda: Eva Kubincová DiS.art
PK akordeón – keyboard – predseda: Ida Pavelková DiS.art
PK dychového oddelenia – predseda: Mgr.art. Ján Gašpárek
PK strunového oddelenia – predseda: Jozef Polák DiS.art
PK hudobnej náuky - predseda: Bc. Richard Bánsky
PK výtvarného odboru- predseda: PaedDr. Emília Gašparíková
PK tanečného odboru – predseda: Ing. Darina Kubinová
Počet žiakov ZUŠ Šaštín-Stráže + elokované pracoviská na rok 2018 / 2019

1. Šaštín-Stráže

- 212 skupin.

- 109 individ.

= 208

2. Borský Mikuláš

- 49 skupin.

- 50 individ.

= 99

3. Dojč

- 18 skupin.

- 11 individ.

= 29

4. Lakšárska N. Ves

- 24 skupin.

- 30 individ.

= 54

- 21 individ.

= 21

5. Štefanov
6. Čáry

- 20 skupin.

= 22

------------------------------------------------------------------------------------------------Spolu:

= 544 žiakov

Skupinové vyučovanie:

= 324 žiakov

Individuálne vyučovanie:

= 220 žiakov

B. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV
Odbor
Hudobný
Výtvarný
Literárno–dramatický
Tanečný
Spolu
Odbor
Hudobný
Výtvarný

Počet žiakov zapísaných na štúdium
k 15. 9. 2018
222
180
24
128
544
Počet klasifikovaných žiakov
k 30. 6. 2019
205
157
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Literárno-dramatický
Tanečný
Spolu

24
103
489

C. ÚDAJE O ZAPÍSANÝCH ŽIAKOCH
Na základe úspešne vykonaných talentových skúšok bolo na štúdium v ZUŠ zapísaných
k 15. 09. 2018 64 žiakov prípravného štúdia.
Odbor
Počet prijatých žiakov
Hudobný
27
Výtvarný
37
Literárno-dramatický
0
Tanečný
0
Spolu
64
D. ÚDAJE O ABSOLVENTOCH
I. stupeň II. stupeň štúdium 1. časť
pre
prvého
dospelých stupňa
Hudobný
7
0
0
22
Výtvarný
6
0
0
12
Literárno - dramatický
0
0
0
3
Tanečný
2
0
0
5
Spolu
15
0
0
42
Odbor

Spolu

29
18
3
7
57

E. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE
Pedagogická rada na svojom zasadnutí dňa 19. júna 2019 hodnotila spolu 489 žiakov na
základe dosiahnutých študijných výsledkov a vykonaných komisionálnych skúšok.
Hodnotenie
Počet žiakov
Prospeli s vyznamenaním
391
Prospeli
29
Neprospeli
0
Neklasifikovaní
5
Žiaci prípravného štúdia – postupujúci do základného štúdia
64
Žiaci prípravného štúdia – nepostupujúci do základného štúdia
0
Spolu
489

F. Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní v šk.
r. 2018/2019:
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V školskom roku 2018/2019 škola poskytovala vzdelanie v štyroch umeleckých odboroch:
hudobnom, výtvarnom, literárno–dramatickom a tanečnom.


HUDOBNÝ ODBOR:
Dvojročne prípravné štúdium – hudobná náuka, hra na klavíri, akordeóne, keyboarde,
spev a zborový spev
Dychové nástroje: hra na zobcovej flaute, klarinete, saxofóne, trubke, pozaune
Hra na bicích nástrojoch, hra na gitare
V rámci hudobného odboru sa v tomto školskom roku vyučovala súborová
a komorná hra.



VÝTVARNÝ ODBOR
Kresba, maľba, grafika, modelovanie a práca s materiálom (tvorba šperku, odev..),
dekoratívne činnosti,



LITERÁRNO – DRAMATICKÝ ODBOR
V literárno-dramatickom odbore je zriadené dramatické a slovesné oddelenie so
zameraním na prednes, dramatickú tvorbu, hudobno-pohybovú prípravu a prácu
v dramatickom súbore.



TANEČNÝ ODBOR
Tanečná príprava, klasický tanec, ľudový tanec, tanečná prax, moderný tanec
G. ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV A PLNENÍ KVALIFIKAČNÉHO
PREDPOKLADU PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

Počet všetkých zamestnancov bol 21 , z toho pedagogických 20, a 1 nepedagogický.
Celkový počet zamestnancov: 21
z toho pedagogických: 20
nepedagogických: 1

Kvalifikačný predpoklad pedagogických zamestnancov
kvalifikovaní: 20
nekvalifikovaní : 1
11 pedagógov má ukončené konzervatórium s absolutóriom (vyššie odborné vzdelanie), 7
pedagógov má VŠ vzdelanie II. stupňa, 2 má 1. atestáciu, alebo jej náhradu, 1 pedagóg má 2.
atestáciu, 1 pedagóg má 3. stupeň VŠ vzdelania – PhD, 1 pedagóg má SPUŠ
H. ĎALŠIE VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV ŠKOLY
adaptačné vzdelávanie : 0
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aktualizačné kontinuálne vzdelávanie : 9
inovačné vzdelávanie : 0
špecializačné vzdelávanie : 0
funkčné vzdelávanie : 2
kvalifikačné vzdelávanie : 0
funkčné inovačné vzdelávanie : 0
4 pedagógovia študujú na vysokej škole
I.ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY NA VEREJNOSTI
Základná umelecká škola sa počas celého školského roka aktívne zapájala do kultúrneho
diania v meste a v maximálnej miere sa snažila rozvíjať kultúrne dianie nielen v meste ale aj
na našich elokovaných pracoviskách. V spolupráci s mestom organizovala:, Adventné trhy,
posedenia s jubilantmi a rôzne kultúrne podujatia. Okrem toho Základná umelecká škola
organizovala aj vlastné verejné koncerty ako sú : Jesenný, Adventný, Vianočný, ku dňu
matiek, Absolventský.
Pravidlom sa stali, výchovné koncerty pre materské školy aj Základné školy. Výtvarný a
hudobný odbor bol účastný na súťažiach a prehliadkach.. Tanečný a dramatický odbor
reprezentoval školu na koncertoch a kultúrnych programoch. Škola okrem toho prispievala
kultúrnym program pre rôzne organizácie v Šaštíne-Strážach. Výchovné koncerty pre MŠ
a ZŠ sú už pravidelnosťou v Šaštíne-Strážach.
1.9.2018
5.12.2018
11.12.2018
12.12.2018
13.12.2018
14.12.2018
17.12.2018
18.12.2018
19.12.2018
3.5.2019
15.5.2019
24.5.2019
4.6.2019
5.6.2019
7.6.2019
11.6.2019
12.6.2019
18.6.2019

-

Mestské oslavy mesta Šaštín-Stráže
Mikulášsky koncert Borský Mikuláš
Vianočný koncert Dojč
koncert Štefanov
Vianočný koncert Lakšárska Nová Ves
Vianočný koncert Borský Mikuláš
Vianočný koncert Tanečného odboru KD
Vianočný koncert 1x Šaštín-Stráže
Vianočný koncert 2x Šaštín-Stráže
koncert Borský Mikuláš
Absolventský koncert Šaštín-Stráže
záverečný koncert Borský Mikuláš
záverečný koncert Tanečného odboru Borský Mikuláš
koncert Šaštín-Stráže
záverečný koncert Štefanov
záverečný koncert Lakšárska Nová Ves
záverečný koncert Šaštín-Stráže
záverečný koncert Dojč

Mimoriadne výsledky a najvýznamnejšie úspechy školy v školskom roku 2018/2019:
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27.marec 2019 – 3.miesto v bronzovom pásme súťaže Anky Gamanovej
Mgr.Art. Ivan Fodor
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.máj 2019 - Novácky Talent

Nikola Tománková DiS.art
Bc.Laura Tománková DiS.art
spev: Klára Žáková
Kamila Kovaničová
Kristína Gálová
Zuzana Danišová
Richard Šimek

– zlaté pásmo
– zlaté pásmo
- zlaté pásmo
- zlaté pásmo
- zlaté pásmo

Mgr.Richard Bánsky
Kapela Zoznam alergénov – kategória B strieborné pásmo 2.miesto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nikola Tománková DiS.art : Slávik Slovenska, okr.kolo – 3.miesto Kamila Kovaničová
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mgr.Art. Ján Gašpárek :
14. 15. 16. jún2019 Česká Kamenice: Medzinárodná súťaž BigBandov v jazzovej hudbe
Kapela Storm – umiestnenie v Bronzovom pásme
Jan Král DiS
2.9.2018
30.9.2018
11.11.2018
1.5.2019
14.6.2019
15.6.2019

Dychová hudba Magdalénka bola pozvaná na koncert

koncert Smrdáky
koncert Galanta
koncert k 10.výročiu B.Mikuláš
Senica
Dečín
Rumburk

------------------------------------------------------------------------------------------------------Ľubomír Vávrovič DiS.art.

Založil školskú dychovú hudbu.

December 2018 – Vystúpenie na koncerte ZŠ Štefanov
Január 2019 – Vystúpenie žiakov na farskom plese
Február 2019 – Koncert pre Kapucínov
Živá nahrávka v kresťanskom rádiu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing.Darina Kubinová – Tanečný Odbor
Február 2019 : Karneval pre ZŠ Šaštín-Stráže
28.4.2019 súťaž Beatfórum Gbely
1.miesto: Men in Black – mládež
1.miesto: Enjoy – deti 2
2.miesto: Young Gods – deti 2

214 / 323

3.miesto: Škola – deti 2
18.5.2019 súťaž Senecká Dúha, Senec
1.miesto Game Over – Dospeláci
1.miesto High School Musical – deti 2
2.miesto Enjoy – deti 2
2.miesto Slovensko – deti2
3.miesto Men in Black – mládež
Cena Poroty – Seniory
19.5.2019 Pribinov Pohár :
4.miesto Men in Black
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.5.2019 XI. celoštátna sútaž s medzinárodnou účasťou v hre na zobcové flauty
Zahrajže nám píšťalôčkaˇ Nové Zámky
Emma Ester Ercolano: Strieborné pásmo – sólová hra
Patrik Hudák
: Bronzové pásmo
Adrián Guštafík:
Bronzové pásmo
Pripravili: Mgr. Richard Bánsky
Gregor Kubina DiS.art.

J.PROJEKTY
Škola nebola zapojená do projektov.
K. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI

 V školskom roku 2018/2019 nebola v ZUŠ vykonaná inšpekčná činnosť.
V školskom roku 2018/2019 v Októbri sme požiadali o zapožičanie čestného názvu
ZUŠ Šaštín-Stráže s názvom: Základná umelecká škola Jany Kocianovej,
Vyjadrenie štátnej školskej inšpekcie k zapožičaniu názvu školy:
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L. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO- TECHNICKÝCH
PODMIENKACH
Základné materiálne i nástrojové vybavenie je postačujúce, na 90% v súlade s Povinnými a
odporúčaným materiálno-technickými podmienkami MSVVaŠ SR. Snahou vedenia školy je,
každoročne, aj z rozpočtu zriaďovateľa, zakúpiť potrebné hudobné nástroje, modernejší inventár,
alebo zveľadiť budovu, ktorá je majetkom mesta.
Elokované pracoviská:
Borský Mikuláš — so sídlom na OÚ a v ZŠ
Lakšárska Nová Ves — so sídlom v ZŠ
Dojč — samostatná budova v prenájme od OÚ
Čáry — so sídlom v ZŠ
Štefanov -- so sídlom v ZŠ

Vzhľadom na to, že naši žiaci sa umiestňujú na popredných miestach na celoslovenských a
medzinárodných súťažiach je potrebné postupne dokúpiť koncertné hudobné nástroje pre jednotlivé
oddelenia.
Škola nemá zabezpečený bezbariérový prístup, súčasťou areálu je dvor.
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M. ÚDAJE O FINANČNOM
VZDELÁVACEJ
ČINNOSTI ŠKOLY

ZABEZPEČENÍ

VÝCHOVNO –

ZUŠ ako originálna kompetencia je financovaná prostredníctvom zriaďovateľa z podielových
daní, v plnej výške vrátil príspevky zákonných zástupcov na úhradu nákladov spojených so
štúdiom.
ZUŠ vzdelávacie poukazy neprijímala, pretože neviedla žiadnu mimoškolskú činnosť.

218 / 323

CIELE, KTORÉ SI ŠKOLA URČILA V KONCEPČNOM ZÁMERE NA
PRÍSLUŠNÝ ŠKOLSKÝ ROK A VYHODNOTENIE ICH PLNENIA
Koncepčný zámer rozvoja školy
Priority školy:
sústavne dbať o kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu
príprava žiakov na súťaže a vystúpenia
príprava žiakov a ich motivácia pre štúdium na stredných a vysokých školách s umeleckým
zameraním
skvalitňovanie materiálno-technických podmienok pre zlepšenie vyučovacieho procesu.
Oblasti s dobrými výsledkami a oblasti s nedostatkami
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
škola registruje zvýšený záujem o štúdium na našej škole (najmä v posledných rokoch )
pedagogickí zamestnanci dbajú o kvalitnú úroveň koncertov a verejných vystúpení v meste a jeho
okolí
Oblasti, v ktorých sú nedostatky:
nízky záujem rodičov o výchovno- vyučovacie výsledky žiakov

slabý záujem žiakov o vyučovanie hudobnej náuky
1. STRATEGICKÉ CIELE ŠKOLY:
1. dosiahnuť aby sa v škole vyučovali všetky odbory. Dosiahnuť maximálnu pestrosť a atraktívnosť
vyučovania, techník, žánrov a predmetov.
2. viac zainteresovať zamestnancov na ďalšom vzdelávaní. Pestovať ovzdušie vzájomnej dôvery a
tvorivej spolupráce.
3. Zlepšiť vzhľad exteriéru a vybavenie učebnými pomôckami a didaktickou technikou
4. zintenzívniť dialóg a kontakty s kultúrnou verejnosťou mesta a okolia, väčšou váhou sa zúčastniť na
kultúrnom živote mesta a regiónu. Zlepšiť image školy. Rozvíjať dobré vzťahy s radou školy,
zriaďovateľom, partnerskými školami a podnikateľmi v regióne.
Vízia školy:
Chceme, aby ZUŠ Šaštín-Stráže bola školou s moderným, príťažlivým, kvalitným a všestranným
vzdelávacím programom s aktívnou a žičlivou komunitou, so vzdelanými, dôstojne ohodnotenými a
obetavými pedagógmi a nepedagogickými zamestnancami. Chceme, aby z našej náročnej a kvalitnej
práce mali úžitok nielen žiaci, rodičia a my sami, ale aj kultúrni ľudia okolo nás. Chceme pracovať v
dôstojných, estetických a hygienických podmienkach, v slušnom a príjemnom pracovnom prostredí.
Chceme používať učebné pomôcky a didaktickú techniku, ktorá zodpovedá možnostiam dnešných
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technológií a požiadavkám na edukačný proces. Chceme efektívne kľúčové kompetencie žiakov,
predovšetkým tie, ktoré ich vedú k tvorivosti, samostatnosti, estetickému poznaniu a láske k umeniu.
Chceme rásť a prosperovať v prospech celého mesta a regiónu.

Alena Kubová DiS. art.
riaditeľka školy
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MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: 28
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne–Strážach
dňa 11.12.2019
k návrhu Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a
školských zariadení v školskom roku 2018/2019 v podmienkach Materskej školy, M. Nešpora
1365/42, 908 41 Šaštín-Stráže

Materiál sa predkladá na základe:
§ 5 ods 7 . písm. f), 14 ods. 5 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia MsZ
2. Návrh uznesenia MsR
3. Dôvodová správa
4. Materiál – Správa

Materiál predkladá:
Mgr. Renata Zajíčková
riaditeľka školy
Materiál vypracoval:
Viera Kubeňáková

Šaštín–Stráže, 4.11.2019
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NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č. ......../2019
zo dňa 11.12.2019
k návrhu Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a
školských zariadení v školskom roku 2018/2019 v podmienkach Materskej školy, M. Nešpora
1362/42, 908 41 Šaštín-Stráže
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 ) Návrh na uznesenia MsZ

Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne–Strážach schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy, M. Nešpora 1362/42, 908 41 ŠaštínStráže v školskom roku 2018/2019.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

2 ) Návrh na uznesenia MsR

Mestská rada v Šaštíne-Strážach odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šaštíne-Strážach
schváliť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej
školy, M. Nešpora 1362/42, 908 41 Šaštín-Stráže-Šaštín v školskom roku 2018/2019.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

3 ) Dôvodová správa

V zmysle § 5 ods. 7 písm. f), 14 ods. 5 písm. e) 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 a v súlade s vykonávacou vyhláškou č. 9/2006 o štruktúre a
obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a
školských zariadení predkladáme zriaďovateľovi na schválenie Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v
školskom roku 2018/2019.

4 ) Materiál
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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH
A PODMIENKACH MATERSEJ ŠKOLY, M. NEŠPORA 1362/42, ŠAŠTÍN-STRÁŽE
ZA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019
Prerokovanie v pedagogickej rade: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach. za školský rok 2018/2019 bola prerokovaná pedagogickej rade dňa
27.08.2019

-------------------------------------------Mgr. Renata Zajíčková, riaditeľka školy

Prerokovanie v rade školy: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach. za školský rok 2018/2019 prerokovala rada školy dňa 19.09.2019.

-----------------------------------------Mária Múčková, predseda RŠ

Východiská a podklady:
1. Vyhláška MŠ SR č.9/2006 Z.z. zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu správ výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
2. Metodické usmernenie MŠ SR č.10/2006 k vyhláška MŠ SR 9/2006 Z.z.
3. Koncepcia rozvoja materskej školy
4. Vyhodnotenie Plánu práce materskej školy
5. Vyhodnotenie činnosti metodického združenia
6. Informácie o činnosti Rady školy
7. Správa o hospodárení školy za rok 2018

Vypracovala:

Mgr. Renata Zajíčková, riaditeľka školy
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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení za školský rok 2018/2019.
Materská škola, M. Nešpora 1365/42, 908 41 Šaštín-Stráže
Základné identifikačné údaje o škole:
Materská škola, M. Nešpora 1365/42, Šaštín-Stráže
Súčasťou materskej školy sú zariadenia:
Elokované pracovisko Hviezdoslavova1462/40,Šaštín-Stráže
Školská jedáleň, M. Nešpora 1365/42, Šaštín-Stráže
IČO: 37840649
DIČ: 2021671025
Telefónne číslo: 034 65 92 622/M. Nešpora 1365/42
034 65 92 351/Hviezdoslavova 1462/40
e-mail mssastinstraze1@gmail.com
Údaje o zriaďovateľovi školy:
Mesto Šaštín-Stráže, v zastúpení p. primátora, Alej 549, 90841 Šaštín-Stráže
Telefónne číslo: 034 6592276
e-mail sekretariat@mestosastinstraze.sk
Mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie:
Mgr. Renata Zajíčková

riaditeľka MŠ (štatutárny zástupca od 1.7.2019)

Hájková Ivana

zástupkyňa riaditeľky MŠ

Údaje o Rade školy- ako poradný orgán školy:
Múčková Mária

predseda Rady školy

Rada školy, je poradným orgánom materskej školy. Funkčné obdobie je stanovené
na roky 2016–2020. Má 9 členov, z toho zastúpenie z rodičov - 4, zastúpenie zastupiteľského
orgánu mesta - 2, pedagogickí zamestnanci - 2, prevádzkoví zamestnanci – 1.
Rada školy sa stretáva na základe vypracovaného Plánu činností na školský rok.
Základným dokumentom je Štatút Rady školského zariadenia, ktorý obsahuje najmä
a) úlohy orgánu školskej samosprávy,
b) práva, povinnosti a zodpovednosť členov orgánu školskej samosprávy,
c) pravidlá volieb, spôsob doplňovania členov a rokovania orgánu školskej samosprávy,
d) vzťah orgánu školskej samosprávy k orgánom miestnej štátnej správy.
Rada materskej školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý
vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických
zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a detí v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež
funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov .Vyjadruje sa ku všetkým závažným
skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci v materskej škole.
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Pri svojej činnosti spolupracuje rada školy podľa potreby s poradnými orgánmi
riaditeľa školy (pedagogickou radou, metodickým združením). Ak rada školy rieši
mimoriadne závažný problém, môže si vyžiadať stanovisko pracovníkov školy a zákonných
zástupcov materskej školy.
Členovia rady školy sú povinní zabezpečiť ochranu osobných údajov v súlade s
platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Údaje o Pedagogickej rade - ako poradný orgán školy.
Pedagogickú radu tvoria všetci členovia pedagogického zboru. Patrí medzi
najkvalifikovanejší orgán skupinového pedagogického rozhodovania a kontroly školy.
Pedagogická rada sa vyjadruje k dôležitým otázkam výchovy a vzdelávania a vyjadruje svoje
stanovisko k výchovno-vzdelávaciemu procesu a k opatreniam na odstránenie zistených
nedostatkov vo výchove a vzdelávaní. Medzi jej najdôležitejšie kompetencie patria napr:
pripravovať kompetentné návrhy na rozhodovanie riaditeľa
 predkladať návrhy na závažné zmeny v odborno-pedagogickej oblasti
 pripravovať námety a návrhy na zvyšovanie efektívnosti fungovania školy,
posilňovať sebareflexiu učiteľa;
 aktívne sa podieľať na tvorbe celoškolských pedagogických dokumentov
 vznášať otázky a vyjadrovať sa ku všetkým prerokúvaným bodom programu;
 navrhovať pripomienky, odporúčania, závery a opatrenia;
 oboznamovať účastníkov PR so svojimi poznatkami a skúsenosťami z oblasti
výchovy a vzdelávania ,hlasovať o predkladaných návrhoch;
 voliť svojich zástupcov do rady školy.
Údaje o Metodickom združení - ako poradný orgán školy.
Členmi Metodického združenia sú všetci členovia pedagogického zboru. Na pozícii
vedúceho metodického združenia bola pani učiteľka Mgr. Zajíčková Renata. Metodické
združenie sa stretáva podľa vopred vypracovaného a schváleného plánu ale i mimo, podľa
potreby. Činnosť metodického združenia je zameraná na výchovno-vzdelávací proces s deťmi
a jeho usmerňovanie vzhľadom k plneniu ŠVP. Medzi jej najdôležitejšie kompetencie patria
napr:
 pomáhať pri riešení pedagogických problémov na základe poznatkov
a skúseností pedagogických zamestnancov,
 iniciatívne predkladať návrhy na riešenie pedagogických problémov,
 prerokúvať a posudzovať návrhy vedenia školy, spracovávať pripomienky,
 odporúčania a stanoviská ostatných pedagogických zamestnancov,
 overovať navrhované riešenia v pedagogickej práci,
 hodnotiť výchovno-vzdelávacie výsledky pedagogických zamestnancov,
hodnotiť výchovno-vzdelávacie výsledky detí
 sledovať POP MŠVVaŠ SR pre školy a školské zariadenia na daný školský rok
a premietnuť ich do plánov činností metodického združenia a dodržiava ich,
 poskytovať odbornú pomoc začínajúcim učiteľom v rámci adaptačného
vzdelávania, napomáhať rozvoju profesijných kompetencií triednych učiteliek,
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 podieľať sa na tvorbe a používaní diagnostických nástrojov na hodnotenie
(diagnostikovanie) detí,
 poskytovať odbornú pomoc pri príprave interných metodických projektov
a metodických materiálov pre potreby materskej školy,
 poskytovať odbornú pomoc pri príprave prezentačných materiálov pre
materskú školu.

Údaje o počte detí v školskom zariadení.
Počet zaradených detí v školskom roku 2018/2019 (k 15.9.2018)
Spolu: 145
Materská škola, M. Nešpora 1362/42
81 detí
Elokované pracovisko, Hviezdoslava 1462/40
64 detí.
Do materskej školy, ak to dovoľuje Vyhláška MŠ SR č. 306/2008 o materských školách a jej
novelizácia č. 308/2009, sa deti prijímajú do zariadenia počas celého roka.
Počet detí, ktoré odišli do prvého ročníka Základnej školy k 1.9.2018
Materská škola M. Nešpora 1362/42
33 detí
Elokované pracovisko, Hviezdoslava 1462/40
18 detí.
Údaje o počte zamestnancov materskej školy a o ďalšom vzdelávaní pedag. zamestnancov.
V školskom roku 2018-2019 výchovu a vzdelávanie v materskej škole zabezpečovalo
14 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov - učiteliek pre predprimárne vzdelávanie.
13 má úplné stredné odborné vzdelanie, 1 má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
Z uvedeného počtu bolo 11 učiteliek v kariérnom stupni samostatný učiteľ a 2 učiteľky
s prvou atestáciou, 1 učiteľka s druhou atestáciou. V kariérovej pozícii pedagogický
zamestnanec špecialista, pôsobilo 7 triednych učiteliek a 1 učiteľka ako vedúca
metodického združenia.
V materskej škole bolo zamestnaných aj 9 nepedagogických zamestnancov, z toho 4
v prevádzke školskej jedálne.
Personálne obsadenie MŠ

Počet

 pedagogickí pracovníci /6 na MŠ Hviezdoslavova/
 upratovačky / 1 – el. pracovisko Hviezdoslavova/
 pracovníčka práčovne
 kurič plynových zariadení
 vedúca ŠJ pri MŠ M. Nešpora
 hlavná kuchárka
 pomocná kuchárka
 pracovníčka v prevádzke ŠJ,

14
3
1
1
1
1
1
1

V školskom roku 2018/2019 sa kontinuálneho vzdelávania nezúčastnili žiadne
pedagogické pracovníčky. Zúčastnili sa seminárov v oblasti matematika a práca s
informáciami
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Pedagogickí zamestnanci, ďalej len zamestnanci budú mať možnosť vzdelávať sa na
základe ponúk verejných inštitúcii, metodických centier, samovzdelávanim, formou štúdia
odborných časopisov a literatúry. /viď plán vzdelávania/
Analýza Koncepcie výchovno-vzdelávacej práce v podmienkach MŠ.
Cieľ koncepčného zámeru sa opieral vždy o aktuálny stav školy, pod ktorý spadali
silné stránky školy - ako 100% kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov, pozitívne
riadenie tried, výchovno-vzdelávací proces zameraný na rozvoj perceptuálno-motorickú,
kognitívnu a sociálno-emocionálnu vedomosť.
Opora bola i v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom, s verejnosťou. Prínosom pre
dobre fungujúcu materskú školu boli aj bohaté kultúrne, ľudové tradície mesta.
Našim hlavným cieľom bolo budovať dobrú materskú školu, o ktorú je záujem,
v ktorej sa všetci cítime dobre, ktorá napĺňa očakávania zákonných zástupcov detí.
Stále pokračujeme v modernizácií školy – výmena nábytku, ktorý musí zodpovedať
kritériám obsiahnutým v Štátnom vzdelávacom programe, učebných pomôcok.
Pretrvávajúcim problémom rozvoja materskej školy je zlý stav budov v areáli
školy. Ide o vnútorné priestory budov ako aj vonkajšie (výmena okien, oprava strechy,
nová fasáda, atď.)
Analýza v-v procesu v podmienkach MŠ.
Materská škola mala vytvorené podmienky pre zaškolenie všetkých detí
predškolského veku. V mesačnom plánovaní pani učiteľky dbali na využívanie stimulačných
programov na rozvíjanie osobnostných kompetencií detí. Hra bola ako hlavný nástroj pre
učenie detí.
Edukačné aktivity boli zamerané hlavne na zážitkové učenie. Využívaním úloh
prosociálnej výchovy sme sa snažili stimulovať hodnotiace postoje detí a rozvíjať schopnosť
ich sebahodnotenia.
V tomto školskom roku sme pripravovali dve absolventky pedagogického smeru, so
stredoškolským vzdelaním.
Hodnotenie jednotlivých oblastí rozvoja:
Oblasť sociálno-emocionálna: Podporovala sa u detí schopnosť ovládať svoje správanie,
vyjadrovať svoje pocity, vyhodnotiť svoj aktuálny citový vzťah. Podporovalo sa sebavedomie
a sebadôvera detí. Vyzdvihovali sme ich pozitívne vlastnosti. Celý rok bol zameraný na
osvojovanie si určitých pravidiel, či už vo výchovno-vzdelávacom procese, alebo v iných
riadených, alebo voľných aktivitách. Priamym kontaktom s prírodou sme rozvíjali a
prehlbovali vzťah k prírode. U niektorých detí sa silne prejavovala ochota pomáhať, oceniť
postoje iných detí. Základy empatie si mali možnosť rozvíjať vo všetkých organizačných
formách. Kreativita a nápaditosť sa u deti rozvíjala cez výtvarné a pracovné činnosti.
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Postupne sme u detí docielili, aby si uvedomovali vlastnú identitu, mali zdravé sebavedomie.
Zachovaním ľudových tradícií sa prehlboval kladný vzťah k vlasti.
Oblasť kognitívna: V tejto oblasti si deti rozvíjali a upevňovali poznatky o sebe, rodine,
blízkom i vzdialenejšom okolí. Prostredníctvom zážitkového učenia, edukačných aktivít, si
deti rozvíjali tvorivé, kritické myslenie, zmyslovo- pohybové myslenie. Rozvíjali si
komunikačné schopnosti a rozširovali si slovnú zásobu. Deti sa prejavovali cez množstvo
básní, pesničiek, riekaniek. Nové poznatky si upevňovali prostredníctvom náučných
pomôcok, encyklopédií, internetu. Deti zvládali rozhodovanie pre konkrétne riešenia, riešili
hlavolamy, labyrinty. Spolupracovali sme s logopedickou poradňou, čím sme vytvárali
optimálne podmienky pre správnu výslovnosť.
Oblasť perceptuálno-motorická: Deti ovládali základné lokomočné pohyby. Pohyblivosť a
obratnosť bola veku primeraná deťom vzhľadom na ich osobnostný rozvoj. Deti robili
pokroky v jemnej a hrubej motorike. Pri grafomotorických cvičeniach hlavne u detí
predškolského veku sa upevňovali návyky správneho držania grafického materiálu. Ciele sa
rozvíjali ako príprava na elementárne písanie v ZŠ. Snažili sme sa u detí docieliť zvládnutie
pravej a ľavej orientácie v priestore, ako aj k vlastnej osobe. K rozvíjaniu perceptuánomotorickej činnosti prispeli rôzne pohybové hry, loptové, dopravné, lezecké hry, či hry na
preliezkach, ktoré sa realizovali v čase pobytu vonku. Sebaobslužné činnosti sa upevňovali,
vzhľadom na vek detí. Deti strihali, skladali, lepili, tvorili, manipulovali či už z prírodným
alebo aj odpadovým materiálom.
Hodnotenie jednotlivých vzdelávacích oblastí:
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
V tejto oblasti si deti rozvíjali všetky komunikačné kompetencie vo všetkých
jazykových rovinách s využitím špecifického rozvojového potenciálu písanej reči.
Prostredníctvom vzdelávacích aktivít sa stimuloval spontánny rečový prejav detí. Pozitívny
vplyv na rozvoj reči mala aj podnetnosť prostredia, učebné pomôcky, knihy, maľované
čítania. Veľa detí má poruchu výslovnosti jednotlivých hlások, navštevujú logopéda.
Hovorená reč sa u detí preukázala najmä pri rôznych vystúpeniach počas školského roka.
Kladný vzťah ku knihe sa rozvíjal takmer skoro v každej VA, ale najmä pravidelným čítaním
pred odpoludňajším odpočinkom a pri návšteve mestskej knižnice, ktorú deti realizujú 1-2x
do roka. Deti mali možnosť počúvať vzor spisovnej reči od dospelého, pani učiteliek
v jednotlivých VA a taktiež účasťou na rôznych divadelných vystúpeniach, ktoré sa realizujú
v materskej škole v pravidelných mesačných alebo dvojmesačných cykloch. Grafomotorické
zručnosti sa rozvíjali, prelínali s ostatnými vzdelávacími oblasťami. Dôraz sa kládol na
nácvik správneho úchopu písacieho materiálu, správny tlak na podložku a rôzne
grafomotorické cvičenia. Deťom pri opise a vyjadrovaní myšlienok robilo problém používať
rozvité vety. U tých starších je to individuálne. Slovník starších detí obsahuje asi 2500 – 3000
slov pri čistej a zreteľnej výslovnosti.
MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI
Snahou učiteliek bolo realizovať všetky aktivity v tejto oblasti formou hier. Pri riešení
problémových úloh boli deti vedené k samostatnosti (väčšinou staršie deti). Cez výkonové
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štandardy deti tvorili, objavovali, orientovali sa, porovnávali, triedili, počítali. Využívali sa
dostupné učebné pomôcky, pomôcky z oblasti IT, digitálnych technológií, ktoré prispeli
k rozvoju digitálnej gramotnosti. Matematické myslenie sa tak rozvíjalo cez matematickoinformačné poznatky a zručnosti. Zamerať sa treba na štandardy rozvíjajúce pochopenie
merania (neštandardné jednotky – krok, dlaň, palec a pod.) a na pochopenie pohybu
v štvorcovej sieti použitím šípok (→), s čím mali deti väčšie problémy.
ČLOVEK A PRÍRODA
Túto oblasť sprevádzali aktivity, zamerané na pokusy, experimenty, skúmanie,
bádanie, porovnávanie, získaných skúseností z pozorovania okolitej reálie. Prírodovedná
gramotnosť sa rozvíjala cez stimulované hry. Pozorovali a skúmali svet živočíchov, rastlín,
ľudí, ale i neživú prírodu v rôznych environmentálnych aktivitách. Deťom sa vštepoval
kladný vzťah k prírode so zameraním na ochranársky postoj k životnému prostrediu. Určitú
úroveň informovanosti o prírode, získavali i cez otázky, kladené učiteľke –„prečo, načo, ako“.
Deti majú vštepené základy pozitívneho vzťahu k prírode, jej ochrane a zveľaďovaní. Poznajú
a chápu potrebu recyklácie a jej prínos nielen pre prírodu, ale aj pre ľudí.
ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ
Prostredníctvom aktivít boli deti vedené k základnej orientácii v blízkom
spoločenskom prostredí, v jeho časových, priestorových, sociálnych a medziľudských
vzťahoch. Deti majú osvojené základy slušného správania - poprosiť, poďakovať, pozdraviť,
vedieť pomôcť, ospravedlniť sa a pod.. Deti sa naučili a postupne zvládali akceptovať dospelú
osobu. Hrami si rozvíjali národné povedomie. V podoblasti Dopravná výchova deti v reálnych
situáciách denne plnili /počas PV/ VŠ ŠVP. Osobnou skúsenosťou a používaním ochranných
bezpečnostných prvkov si uvedomovali pravidlo vidieť a byť videný. Veľkým prínosom je aj
vybudované dopravné ihrisko, kde deti mali možnosť vyskúšať si, naučiť sa ako sa správať na
cestách, ako chodci i ako používatelia dopravných prostriedkov na ceste. Treba viac využívať
možnosť realizovať aktivity na detskom dopravnom ihrisku a vypracovať plán aktivít pre deti
(aj pre deti z elokovaného pracoviska Hviezdoslavova). V novom školskom roku to majú za
úlohu pani učiteľka Hájková a pani učiteľka Javorková.
ČLOVEK A SVET PRÁCE
Deti si utvárali a rozvíjali základné zručnosti v zvládaní úkonov bežného dňa
a zručnosti pri používaní nástrojov v bežnom živote. Cez výrobky vo svojom okolí spoznávali
dôležitosť rôznych materiálov pre človeka. Hmatom i vizuálne spoznávali vlastnosti týchto
materiálov. Vzdelávacie aktivity prispeli k rozvoju zručnosti technického premýšľania na
elementárnej úrovni. Je potrebné častejšie deťom zadávať konštruktívne úlohy zamerané na
konštruovanie podľa návodu – postupu. Rozvíja sa tak u nich okrem manipulačnej zručnosti
aj schopnosť dodržiavať daný postup, výdrž a trpezlivosť (hlavne u starších detí).
UMENIE A KULTÚRA
V časti Hudobná výchova - sa cez hudobné aktivity rozvíjali návyky, zručnosti tejto
oblasti. Všetky deti tak bez rozdielu hudobného nadania sa rozvíjali po hudobnej
i emocionálnej stránke. Deti rytmizovali, spievali, tancovali, venovali sa vokálnym aj
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inštrumentálnym činnostiam. Pri speve piesní sme u detí dbali na správne dýchanie,
dodržiavanie primeraného tempa a rytmu. Deti si zapamätávali piesne s rôznou tematikou,
ktoré prezentovali v kolektíve, na rôznych akciách, i na verejnosti. Hudba bola pre deti
zdrojom kladného citového zážitku a radosti. Pohyb na hudbu vyvolával v deťoch pocit
uvoľnenia a celkového oživenia. Súčasťou denného režimu a dennodenne boli HPČ, cez ktoré
sa učili dodržiavať stanovené pravidlá hier, spolupracovať a navzájom sa rešpektovať
a získavať cit pre daný rytmus, tempo hry alebo skladby.
V časti Výtvarná výchova - si deti prostredníctvom hrových činností s výtvarným
a kresliacim materiálom rozvíjali schopnosti, zručnosti. Kresbou vyjadrovali svoje predstavy
o okolitom svete, zapájali svoju fantáziu. Prínosom pre deti predškolského veku bola aj
vyučovanie výtvarnej výchovy pedagógom ZUŠ. Deti sa zúčastňovali rôznych výtvarných
súťaží. Deťom sa ponechávala voľnosť, nápaditosť pri tvorbe ich výtvarných diel.
ZDRAVIE A POHYB
Aktivity boli zamerané na zdokonaľovanie sebaobslužných činností, hygienických
návykov, vypestovanie návyku denného pohybu pre svoje zdravie. K tomu prispelo i denné
ranné cvičenie s deťmi. Na základe opakovaných pokynov a ukážok sa podporovalo u detí
osvojovanie si základných polôh a postojov.
Prostredníctvom vhodných telesných cvičení a pohybových hier si deti osvojovali a
zdokonaľovali správnu techniku základných lokomočných pohybov. Využívali sa na
zaradenie rôznych techník pohybu aj náradie a náčinie.
Pohybové hry sa zameriavali na zmeny polôh a postojov, rozvíjajúce reakčnú a orientačnú
schopnosť. Deti boli motivované počas prechádzky tak, aby zvládli súvislú chôdzu
primeraného trvania bez únavy alebo vyčerpania. Turistické prechádzky sa spravidla
realizovali počas pobytu vonku.
Úroveň hospodárenia, vybavenosť školy, opravy, údržba
Priestorové podmienky materskej školy zatiaľ
zodpovedajú potrebám detí,
zamestnancov i jej zameraniu. Podľa potreby sa dopĺňali hračky, didaktický materiál a
učebné pomôcky, ktorých kvalita a výber zodpovedal veku a potrebám detí. Školský dvor je
priestranný, o jeho údržbu sa starajú prevádzkové pracovníčky, v spolupráci s technickými
službami mesta.
Financie postačovali na dopĺňanie materiálu (pracovné listy, príprava materiálov
k pohybovým aktivitám, akciám), na nákup učebných pomôcok . Problémom naďalej
zostáva rekonštrukcia vonkajšej časti budov ako aj vnútorných priestorov celej
materskej školy.
Mesačne sa vykonáva odpis spotreby plynu, vody. Efektivita práce u zamestnancov je
kontrolovaná vedúcimi zamestnancami. Zamestnanci dodržiavali Pracovný poriadok, zákony,
vyhlášky, týkajúce sa celkového chodu materskej školy.
V rámci BOZ sa uskutočnili všetky naplánované revízie k zabezpečeniu plynulého
chodu zariadenia, v spolupráci s poisťovňou Generali sú deti poistené v prípade úrazu.
S malými opravami sa obraciame na rodičov detí, rodinných príslušníkov, väčšie a
rozsiahlejšie opravy, údržba sa vykonáva v spolupráci s mestom.
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Platba za príspevok od zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu bežných výdavkov sa
uhrádza mesačne na ten daný mesiac, trvalým príkazom na č. účtu: IBAN:
SK8102000000001661871553, variabilný symbol: 111,finančná čiastka 15,00.-€ (2r. deti –
30€) na základe Dodatku č.4 zo dňa 12.12.2012, ktorým sa dopĺňa Dodatok č.2/2011
Všeobecného záväzného nariadenia § 2 „Výška príspevku v materskej škole“,odst.1
s účinnosťou od 1.1.2013 .
Spolupráca s rodičmi, inými inštitúciami
Väčšia časť spolupráce sa uskutočňovala formou osobných rozhovorov, žiadostí,
osobných stretnutí s oslovenými. Taktiež sa využívali rodičovské združenia, výmenné porady.
Pri komunikácii s rodičmi sa pani učiteľky snažili vystupovať na profesionálnej
úrovni. Spolupracovali sme v záujme ochrany a starostlivosti o zdravie detí, dodržiavaním
ranného filtra pri preberaní detí od zákonných zástupcov dieťaťa.
Materská škola spolupracuje v rámci v-v činností so ZŠ, ZUŠ, ŠZŠ, CVČ, MK, Lesmi
SR, CPPPaP, logopedickou ambulanciou, detskými lekármi.
Našimi činnosťami prispievame i k vytvoreniu dobrej atmosféry v DD, kde naše deti
vystupujú s pásmom piesní a básni pri rôznych príležitostiach.
Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI.
V školskom roku 2018/2019 nebola v materskej škole vykonaná inšpekčná činnosť.
Akcie a prezentácia MŠ na verejnosti (fotodokumentácia).
Akcie a prezentácia MŠ na verejnosti (fotodokumentácia, DVD)
September:
zdravotné vychádzky na dlhší úsek,
Október:
ovocný deň v MŠ ,dyňový deň - svetielková slávnosť, šarkaniáda - u predškolákov spolu
s rodičmi,
návšteva v DD - pri príležitosti dňa Úcty k starším,
sférické kino 3D
športový deň-CVČ
November:
návšteva detí predškolského veku v CVČ
divadelná rozprávka
lampiónový sprievod v meste Šaštín–Stráže
December:
príchod Mikuláša, vianočná besiedka pre rodičov, benefičný koncert pre postihnuté deti
z Rohova , vianočná besiedka so ZŠ
Január:
návšteva detí predškolského veku v 1.r.ZŠ
Február:
maškarný ples v materskej škole M. Nešpora

231 / 323

Fašiangy 2018- vystúpenie deti
Kúzelník
Marec:
návšteva MK - literárne dopoludnie ,
spoločné fotenie detí
veľkonočné sviatky v materskej škole, v DD
divadelná rozprávka
Apríl:
Sokoliari - Deň zeme
zápis detí v ZŠ
Projekt v spolupráci CPPPaP – testovanie detí v školskej zrelosti a pripravenosti do ZŠ
Máj:
vystúpenie detí ku Dňu matiek , Pedagogika lesa – rekreačná oblasť Gazárka
Deň zdravia
sférické kino 3D
Jún:
oslavy sviatku MDD, plavecký výcvik u detí 5-6 ročných v plavárni Senica, rozlúčka
s predškolákmi pre rodičov a deti, angličtina v MŠ ,
koncert ZUŠ
divadelná rozprávka
akcia: Výlet detí predškolského veku do ZOO Hodonín
akcia na konci školského roka spolu s rodičmi
Údaje o priestorových a materiálno- technických podmienkach školy.
Úroveň hospodárenia.
Materská škola, ako právny subjekt hospodári s pridelenými financiami na základe
predloženého rozpočtu svojmu zriaďovateľovi, ktorým je Mesto Šaštín-Stráže.
Patrí do pôsobnosti originálnych kompetencií, čo znamená že financovanie nie je zo štátneho
rozpočtu, ale z výnosu dane z príjmov fyzických osôb a finančné prostriedky sa poukazujú
samospráve priamo z daňových úradov.
Úroveň finančného hospodárenia sa týka kalendárneho roka. Materská škola využila dotácie
zriaďovateľa školy na mzdové a prevádzkové náklady. Ďalšími zdrojmi sú príspevky na
čiastočnú úhradu nákladov materskej školy od zákonných zástupcov detí, normatívne
finančné prostriedky pre 5 – 6 ročné deti, jednorazový príspevok do fondu Rodičovského
združenia, ako aj príspevky z 2% daní, ktoré sú odvádzané na občianske združenie, ktorým je
Rodičovské združenie pri Materskej škole M. Nešpora 1365. Oblasť hospodárenia, čo sa týka
účtovania, evidovania, oblasť personálna, má na starosti pracovníčka pani Kubeňáková.
Vybavenosť školy, opravy, údržba.
Finančné prostriedky, ktoré sú materskej škole pridelené sú efektívne čerpané na prevádzku.
Drobné opravy a údržbu zabezpečujú upratovačky, rodičia, rodinní príslušníci. Pri väčších
opravách spolupracujeme s Mestským úradom a miestnymi firmami. Celkový stav školskej
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Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení v-v činnosti školy.
Na základe zákona NR SR č.523/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe schválenia rozpočtu bežných a
kapitálových výdavkov za rok 2018, Uznesením MsZ, z riadneho zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach bola výška schváleného rozpočtu nasledovná:
Finančné prostriedky

Príspevok z KŠÚ na dieťa predšk.
veku

Suma poskytnutých

Suma skutočne

Suma nevyčerpaných

finančných
prostriedkov

použitých finančných

finančných
prostriedkov

v roku 2018

prostriedkov v roku
2018

v roku 2018

8 166,00

8 166,00

Kapitálové výdavky - materská škola

0,00

0,00

Kapitálové výdavky - školská jedáleň

0,00

0,00

0

Dotácia na mzdy - materská škola

242 894,50

242 894,50

0

Dotácia na mzdy - školská jedáleň

29 380,32

29 380,32

0

Dotácia na prevádzku - materská škola

34 420,82

34 420,82

0

Dotácia na prevádzku - školská jedáleň

7 292,66

7 292,66

0

15 503,10

15 503,10

0

4 620,38

4 620,38

0

18 623,05

18 623,05

360 900,47

360 900,47

0

ÚPSVaR - Dotácia na stravu

33,04

33,04

0

ÚPSVaR - Dotácia na školské potreby

16,60

16,60

0

360 950,47

360 950,47

0

Príjmy MŠ od zákonného zástupcu
dieťaťa
Príjmy - školská jedáleň
Potraviny
Spolu

Spolu
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Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školyvyhodnotenie.
Dlhodobé ciele materskej školy:
 uplatňovaním primárnej funkcie a poslania poradných orgánov riaditeľa
napomáhať internému vzdelávaniu učiteľov, skvalitňovaniu vyučovania učiteľov,
monitorovaniu a hodnoteniu úrovne vzdelávacích výsledkov detí
 činnosť metodických orgánov zamerať na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo v
 ciele kontrolnej činnosti zamerať na zisťovanie využívania poznatkov a
zručností získaných v rámci kontinuálneho vzdelávania a štúdiom, na využívanie
odbornej literatúry, detskej literatúry, učebníc, učebných pomôcok a didaktickej
techniky vo výchovno-vzdelávacej činnosti.
 Zamerať vnútornú kontrolnú činnosť na systematické sledovanie kvality
výchovy a vzdelávania, na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov so ŠVVP, na
odhaľovanie a odstraňovanie segregácie rómskych žiakov.
 byť rešpektovanou vzdelávacou inštitúciou, ktorá bude profesionálne a
ústretovo poskytovať kvalitné výchovno-vzdelávacie služby , tak aby osvojenie
všeobecného vzdelávania smerovalo k vytvoreniu základných predpokladov
všeobecného vzdelávania na nasledujúcich stupňoch vzdelávania,
 vytvárať optimálne podmienky , aby deti v materskej škole prežili šťastné
obdobie detstva a spoločne tak stavať na zmysluplnom základe pre ďalšie roky
života a vzdelávania detí,
 opierať sa o širšiu a intenzívnejšiu spoluprácu s inštitúciami, s rodičmi tak, aby
materská škola bola kultúrnym a vzdelávacím školským zariadením,
 zvýšiť zapojenie detí do pohybových aktivít v prírode,
 rozvíjať vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom na zdravú výživu, zdravé
potraviny, potravinovú bezpečnosť a zvýšenie povedomia v oblasti označovania
potravín, na podporu využívania regionálnych potravinových produktov,
 vyhlásiť tematické týždne pri príležitosti Svetového dňa výživy, Svetového dňa
zdravia a Svetového dňa mlieka zamerané na podporu zvýšenia spotreby mlieka a
mliečnych výrobkov a zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny
www.opotravinach.sk a www.skolskeovocie.sk.

Okruhy Koncepcie riadenia materskej školy.
1.Výchovno–vzdelávací okruh.
Štátny vzdelávací programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách je
záväzným pedagogickým dokumentom pre všetky materské školy zaradené v sieti škôl
a školských zariadení v SR od 1. septembra 2016.
K naplneniu a realizácii zvyšovania kvality výchovno–vzdelávacieho procesu
v materskej škole musíme:
 vytvárať inšpiratívne prostredie a pozitívnu klímu školy a napĺňať tak potrebu
sociálneho kontaktu s rovesníkmi i dospelými,
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 postupne meniť školu na modernú vybavením modernými učebnými
pomôckami a technológiami výučby,
 podporiť vzťah dieťaťa k poznaniu, k učeniu a tak udržať stopercentné
zaškolenie detí predškolského veku,
 uplatňovať a chrániť práva dieťaťa, v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom
a ďalšími, s rešpektovaním potrieb dieťaťa a vytváraním podmienok pre blaho
všetkých detí,
 zabezpečiť spravodlivú dostupnosť vo výchove a vzdelávaní pre všetky deti,
individuálnu pozornosť venovať deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia,
motivovať k pravidelnej dochádzke detí do materskej školy,
 rozvíjať u detí návyky odkazujúce na zdravý životný štýl – ovocné dni
v materskej škole, návšteva mestskej tržnice, branné vychádzky, pohybové
aktivity počas celého roka, organizované jednotlivými triedami aj mestom
a inštitúciami,
 využívať rôzne zdroje získavania informácií prostredníctvom kníh, časopisov,
informačných technológií, médií,
 využívať informačné technológie a primerane veku pracovať s detskými
programami,
 dosahovaním základných cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí ŠVP,
vytvárať predpoklady na osvojenie si všetkých požadovaných kompetencií
v budúcnosti,
 vo výchovno–vzdelávacej práci klásť dôraz so zameraním sa na
Environentálnu výchovu ako výchovu, ktorá zasahuje všetky vzdelávacie oblasti
a prelína sa všetkými cieľmi ŠVP, Regionálnu výchovu, ako výchovu k
tradíciám svojho najbližšieho okolia – regiónu, až po národné tradície.
2. Okruh riadiacej činnosti.
 kvalitu
výchovno-vzdelávacej
činnosti
kontrolovať
a monitorovať
prostredníctvom pravidelnej hospitačnej činnosti. Účinnosť hospitačnej činnosti
zvyšovať poskytovaním objektívnej spätnej väzby pedagogickým zamestnancom.
 uplatňovaním funkcie a poslania poradných orgánov riaditeľa napomáhať
internému vzdelávaniu pedagogických zamestnancov, skvalitňovaniu vyučovania
a hodnotenia úrovne vzdelávacích výsledkov detí
 využívať možnosti na profesionálny / osobnostný a vzdelanostný / rast,
 pokúsiť sa udržiavať také pracovné podmienky, aby sa učiteľky a ostatní
zamestnanci mohli v pokoji venovať svojej práci – bez stresov a ďalších rušivých
vplyvov a zároveň rešpektovať každého zamestnanca materskej školy a umožniť
mu s radosťou vykonávať svoju pracovnú činnosť,
 využívať rôznorodé metódy, formy a primerané diagnostické nástroje evalvácie
detí pri posudzovaní ich napredovania
 vnútornú kontrolnú činnosť zamerať na systematické sledovanie kvality
výchovy a vzdelávania
 naďalej zviditeľňovať materskú školu usporiadaním rôznych kultúrnych
a športových podujatí,
 systematicky hodnotiť prínos kontinuálneho vzdelávania pedagogických
zamestnancov a následne identifikovať zmeny v ich postoji k riadeniu výchovnovzdelávacieho procesu za účelom zvyšovania efektivity a kvality vyučovania.
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V oblasti organizácie materskej školy:
 snažiť sa o bezproblémový, bezporuchový, efektívny chod celej materskej
školy,
 snažiť sa o zachovanie sedemtriednej materskej školy,
 snažiť sa o stabilizáciu obsadenia materskej školy kvalifikovaným
pedagogickým personálom,
 viesť pedagogických zamestnancov aby prejavovali súdržnosť v kolektíve a
boli schopní vzájomnej efektívnej a ľudsky podporujúcej komunikácie a
spolupráce,
3. Okruh vzdelávania pedagogických zamestnancov.
MPC zabezpečovalo a vykonávalo kontinuálne vzdelávanie v súlade so zákonom č.
317/2009 Z. z. a vykonávacími predpismi vrátane povinného vzdelávania pre vedúcich
pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov
MPC prostredníctvom regionálnych pracovísk realizovalo pre pedagogických a
odborných zamestnancov odborné semináre, konferencie a workshopy na základe
regionálnych potrieb a priorít a špecifík MŠVVaŠ SR.
ŠPÚ realizuje podľa záujmu priebežné semináre a školenia k vybraným
problematikám vo výchovno-vzdelávacom procese. Ponuku seminárov a školení sledovať na
webovom sídle ŠPÚ www.statpedu.sk.
ŠIOV zabezpečovalo a vykonávalo kontinuálne vzdelávanie v súlade so zákonom č.
317/2009 Z. z. a vykonávacími predpismi a zabezpečuje vzdelávanie pedagogických a
odborných zamestnancov prostredníctvom akreditovaných vzdelávacích programov.
Informácie sú zverejnené na webovom sídle ŠIOV www.siov.sk.
Ciele ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov:
 Uplatňovaním primárnej funkcie a poslania poradných orgánov riaditeľa
napomáhať internému vzdelávaniu učiteľov, skvalitňovaniu vyučovania učiteľov,
monitorovaniu a hodnoteniu úrovne vzdelávacích výsledkov detí
 udržiavať, zvyšovať kompetenciu pedagogických zamestnancov, rozširovať
poznatkový systém, podnecovať a rozvíjať tvorivosť (interné dni, mimoškolské
aktivity),
(kvalifikovanosť, spôsobilosť na prácu s deťmi cez metodické združenia, MPC)
 zapojiť sa do programu Europskej únie v oblasti vzdelávania, odbornej
prípravy a vzdelávanie tak prepojiť s rozvojom materskej školy a zlepšením
profesijnej perspektivity,
 podporovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvoja
predčitateľskej gramotnosti (ranná gramotnosť),
 motivovať ich k vzdelávaniu, k sebavzdelávaniu, k zdokonaľovaniu sa
v profesijnej spôsobilosti, na získavanie vedomostí, spôsobilostí, návykov, aby tak
skvalitnili svoje schopnosti,
 zdokonaľovať osobnostné vlastnosti (medziľudské vzťahy, vzájomná
spolupráca, riešenie konfliktov panelová diskusia, atď.),
 sprostredkovávať aktuálne odborné informácie prostredníctvom efektívneho
informačného systému.
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Šaštín – Stráže 10.09.2018
………………………………………………….
Riaditeľka Mgr. Renata Zajíčková
MŠ M. Nešpora Šaštín Stráže

…………………………………………....
Šaštín – Stráže

Za zriaďovateľa , Mesto Šaštín Stráže
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MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo:29
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne–Strážach
dňa 11.12.2019
k návrhu Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a
školských zariadení v školskom roku 2018/2019 v podmienkach Základnej školy Štúrova
1115/21, 908 41 Šaštín-Stráže

Materiál sa predkladá na základe:
§ 5 ods 7 . písm. f), 14 ods. 5 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia MsZ
2. Návrh uznesenia MsR
3. Dôvodová správa
4. Materiál – Správa

Materiál predkladá:
Ing. Ľubomír Galuš
riaditeľ školy
Materiál vypracoval:
Viera Kubeňáková

Šaštín–Stráže, 4.11.2019
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NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č. ......../2019
zo dňa 11.12.2019
k návrhu Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a
školských zariadení v školskom roku 2018/2019 v podmienkach Základnej školy Štúrova
1115/21, 908 41 Šaštín-Stráže
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 ) Návrh na uznesenia MsZ

Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne–Strážach schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy Štúrova 1115/21, 908 41 ŠaštínStráže v školskom roku 2018/2019.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

2 ) Návrh na uznesenia MsR

Mestská rada v Šaštíne-Strážach odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šaštíne-Strážach
schváliť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej
školy Štúrova 1115/21, 908 41 Šaštín-Stráže-Šaštín v školskom roku 2018/2019.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

3 ) Dôvodová správa

V zmysle § 5 ods. 7 písm. f), 14 ods. 5 písm. e) 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 a v súlade s vykonávacou vyhláškou č. 9/2006 o štruktúre a
obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a
školských zariadení predkladáme zriaďovateľovi na schválenie Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v
školskom roku 2018/2019.

4 ) Materiál
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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH
A PODMIENKACH ZÁKLADNEJ ŠKOLY, ŠTÚROVA 1115/21, ŠAŠTÍN-STRÁŽE
ZA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019
Prerokovanie v pedagogickej rade: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach. za školský rok 2018/2019 bola prerokovaná pedagogickej rade dňa
9.10.2019...

--------------------------------------Ing. Ľubomír Galuš, riaditeľ školy

Prerokovanie v rade školy: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach. za školský rok 2018/2019 prerokovala rada školy dňa 21.10.2019.

--------------------------------------Mgr. Iveta Ryčovská , predseda RŠ

Východiská a podklady:
1. Vyhláška MŠ SR č.9/2006 Z.z. zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu správ výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
2. Metodické usmernenie MŠ SR č.10/2006 k vyhláška MŠ SR 9/2006 Z.z.
3. Koncepcia rozvoja školy na r. 2015 - 2020
4. Plán práce ZŠ na šk. rok 2018-2019
5. Analýza činnosti MZ, PK, výchovného poradcu, koordinátorov
6. Analýza činnosti Rady školy pri ZŠ Šaštín – Stráže
7. Výsledky olympiád a súťaží
8. Správa o hospodárení školy za rok 2018
9. Úlohy vyplývajúce z analýzy výsledkov za šk. rok 2018/2019
Vypracovali:

Ing. Ľubomír Galuš, riaditeľ školy
Mgr. Marta Komorníková, zástupkyňa riaditeľa školy
Mgr. Klaudia Kubinová, zástupkyňa riaditeľa školy
Janka Kollárová, účtovníčka školy
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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH
A PODMIENKACH ZÁKLADNEJ ŠKOLY, ŠTÚROVA 1115, ŠAŠTÍN-STRÁŽE ZA
ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019
Názov školy:

Základná škola, Štúrova 1115
908 41 Šaštín-Stráže

Adresa školy:

908 41 Šaštín-Stráže, Štúrova 1115

Telefónne číslo školy:

034/6592 309

E- mail školy:

zssastin@gmail.com

Zriaďovateľ:

Mesto Šaštín-Stráže

Vedenie školy
Riaditeľ:

Ing. Ľubomír Galuš

Zástupkyňa I.st.:

Mgr. Marta Komorníková

Zástupkyňa II.st.:

Mgr. Klaudia Kubinová

Výchovný poradca:

Mgr. Ľudmila Menšíková

Koordinátor prevencie :

Mgr. Zuzana Antálková

Koordinátor VMR:

Mgr. Oľga Petráková

Koordinátor ENV:

Mgr. Monika Martinčičová

Rada školy:

11 členov

Predseda:

Mgr. Iveta Ryčovská

241 / 323

Spolupráca:

RŠ – poradný samosprávny orgán., plní kontrolnú
úlohu. Schádza sa 4 krát do roka. Vyjadruje sa k
ŠkVP , skladbe voliteľných hodín, ku koncepčným
zámerom školy, k správe o VV činnosti školy
a k výsledkom hospodárenia školy.
Podieľa sa na organizovaní a zabezpečovaní
sponzorov na celoškolské akcie.
(Vianoce, Detský maškarný ples, MDD)

Rada rodičov:

21 členov

Predseda:

Mgr. Oľga Petráková

Spolupráca:

RR je občianskou organizáciou a je poradným
orgánom školy. RR sa stretáva 4 krát do roka
koordinuje spoluprácu rodičov žiakov školy pri
napĺňaní VV cieľov. Rokuje s vedením školy pri
riešení požiadaviek rodičov. Pomáha zabezpečovať
technické vybavenie školy.

Žiacky parlament:

39 členov

Predseda:

Michaela Slováková

Spolupráca:

Podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní vnútorného
poriadku školy. Pomáha odhaľovať nežiaduce javy –
šikanovanie. Námety ŽP sa riešia na PP, čo sa
kladne odráža na klíme školy.

Pedagogická rada:

Poradný orgán riaditeľa školy.

Činnosť a koordinácia:

Prerokúva zásadné otázky výchovy a vzdelávania.
Profiláciu a zameranie školy, podieľa sa na tvorbe
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celoškolských pedagogických dokumentov.
Členmi PR sú všetci pedagogickí a
výchovní zamestnanci – učitelia a vychovávatelia.
Schádza sa 6 krát do roka.
Metodické orgány:

Poradné orgány riaditeľa školy – zriaďuje ich riaditeľ
Schádzajú sa 5 krát do roka

Metodické združenie:

MZ 1.- 2.roč., MZ 3. – 4.roč.

Počet :

2

Predmetové komisie:

PK SJL, PK ANJ-NEJ- RUJ, PK DEJ-OBN-NAV-ETV,
PK BIO-GEO-CHEM, PK MAT-FYZ-INF,
PK HUV-TSV-VYV-TECH

Počet :

6
Metodické orgány – MZ a PK – okrem plnenia výchovnovzdelávacích cieľov pracujú na projektoch a pripravujú
žiakov na súťaže a olympiády

Činnosť

Počty žiakov v triedach k 15.9.2018
Triedy

Počet tried
spolu

Počet ž. spolu

Počet D

Počet CH

Počet tried

21

422

207

215

1. – 4. roč.

11

186

84

102

5. – 9. roč.

10

236

123

113

1.A

1

19

7

12

1.B

1

16

7

9

1.C

1

13

5

8

2.A

1

24

5

19

2.B

1

11

5

6
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3.A

1

21

10

11

3.B

1

21

13

8

3.C

1

11

4

7

4.A

1

16

9

7

4.B

1

17

8

9

4.C

1

17

11

6

5.A

1

26

13

13

5.B

1

27

12

15

6.A

1

24

10

14

6.B

1

27

13

14

7.A

1

21

14

7

7.B

1

18

13

5

8.A

1

23

9

14

8.B

1

22

11

11

9.A

1

24

14

10

9.B

1

24

14

10

Zapísaní žiaci do 1. ročníka na školský rok 2019/2020
Počet
všetkých
detí,

dievčatá

ktoré
prišli

detí,
ktorým
začiatok
PŠD bol
odložený

detí, ktoré
mali
odklad
PŠD
v roku
2018/2019

deti, ktoré
budú
zaradené
do
nultého
ročníka

2

9

0

k zápisu

56

Plánovaný počet tried

Z toho

29

ŠKD
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1. ročníka
nezaškolené
v MŠ

1

samostatné
triedy

spojené
triedy

3

0

Počet oddelení

1. – 4. roč.

5. – 9. roč.

Spolu 1. – 9. roč.

Odd. A

25

0

25

Odd. B

24

0

24

Odd. C

22

0

22

Počet začlenených žiakov

1. – 4. roč.

5. – 9. roč.

3

Spolu 1. – 9. roč.

6

9

Počet žiakov, ktorí dokončili školskú dochádzku na ZŠ :
- v 1. – 4. roč.

:

0

- v 5. – 8. roč.

:

10

- v deviatom ročníku :

48

58

Rozmiestnenie žiakov po skončení ZŠ, úspešnosť žiakov na prijímacích pohovoroch

Názov skupiny škôl

Prijatí žiaci

Gymnáziá

8

Umelecká škola

1

Zdravotnícka škola

3

Poľnohosp., lesnícka SOŠ

1

Ekonomická, obchod. SOŠ

9

Pedagogická škola

2

Technická, dopravná SOŠ

11
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Ostatné SOŠ

20

Pracovný pomer

2

Pokračujú na ZŠ v 9. roč.

1

Pokračujú na ZŠ v nižš. roč.

2

Mimo SR

1

Ostatní

1

SPOLU

59

Žiaci boli prijatí do zvolených študijných a učebných pomerov.

Úroveň vyučovacieho procesu – analýza

Zo 422 žiakov - prospelo 396 žiakov, neprospelo 24 žiakov, 2 žiaci sú nehodnotení.

V 1.- 4. roč. neprospeli 2 žiaci.
V 5.- 9. roč. neprospelo 22 žiakov. Opravné skúšky robilo 11 žiakov, z nich do vyššieho
ročníka postúpilo 9 žiakov.

Príčiny neprospechu:
- školská nezrelosť
- mentálna zaostalosť
- výchovná zanedbanosť dieťaťa
- nedostatok motivácie k učeniu

Opatrenia:
- používať vhodné metódy a individuálny prístup k žiakom
- dôležitý je pedagogický optimizmus a akceptácia žiaka
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Úroveň výchovného procesu – analýza

Žiaci klasifikovaní 2, 3 a 4 stupňom zo správania: 17 žiakov

- z toho

Dôvody

1. – 4. roč. –

4 žiaci

5. – 9. roč. –

26 žiakov

-

vysoký počet neospravedlnených hodín

-

sústavné porušovanie školského poriadku

-

agresívne správanie, vulgárne vyjadrovanie

-

ubližovanie spolužiakom

V šk. roku 2018/2019 zameškali žiaci spolu 44 733 hodín

Z toho počet ospravedlnených hodín 44 005 - priemer na žiaka 104,28 h
neospravedlnených hodín 728 - priemer na žiaka

Príčiny

1,73 h

-

laxný postoj rodičov k školskej dochádzke

-

rodičia zanedbávajú starostlivosť o dieťa – ide prevažne o deti
z rómskych rodín

Opatrenia

naďalej efektívnejšie spolupracovať s ÚPSVaR v Senici

-

a s MsÚ Šaštín-Stráže
-

podľa finančných možností školy zamestnať v škole asistenta učiteľa
na pracovných poradách naďalej pravidelne vyhodnocovať dochádzku
žiakov
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-

včas reagovať - informovať rodičov o neprítomnosti žiaka na vyučovaní
netrestať dieťa, kým nezanalyzujeme príčiny záškoláctva
poskytnutie emocionálnej podpory dieťaťu

V školskom roku 2018/2019 pracovali v škole traja asistenti učiteľa, ktorí boli pridelení
žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Štyria žiaci boli oslobodení od povinnosti dochádzať do školy. Navštevujú školu v zahraničí.
O komisionálne preskúšanie požiadali rodičia dvoch žiakov. Všetci postupujú do vyššieho
ročníka.

Počet pedagogických zamestnancov

Počet zamestnacov

Spolu

Z toho ženy

Učitelia na plný úväzok

28

3

Učitelia v prvom až štvrtom ročníku

11

11

Učitelia v piatom až deviatom ročníku

17

14

Vychovávatelia

3

3

Výchovný poradca

1

1

Učitelia na kratší pracovný čas

4

1

Asistent učiteľa

3

3

Počet nepedagogických zamestnancov

Účtovníčka

2

Administratívna pracovníčka

1

Školník, údržbár, kurič

2

Upratovačky

4

Riaditeľka školského stravovania

2

Hlavná kuchárka

2
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Kuchárka

3

Pomocná kuchárka

1

Kvalifikačné predpoklady – rozbor

Zamestnanci
spĺňajú predpísanú kvalifikáciu

Ďalšie vzdelávanie neped. zamestnan.

Plán ďalšieho vzdelávania zamestnancov na školský rok 2018/2019
P.č
.
1.

2.

Meno a priezvisko

Druh
vzdelávania

Ing. Ľubomír Galuš inovačné
funkčné

Mgr. Klaudia
Kubinová

funkčné

Vzdelávacia

Názov vzdelávacieho programu

Ukončenie

inštitúcia
Centrum
ďalšieho
vzdelávania
UK
Bratislava

Centrum
ďalšieho
vzdelávania
UK
Bratislava
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Kultúra organizácie.
Vedenie tímu pri realizácii
školského vzdelávacieho programu
– pedagogické riadenie. Vedenie
tímu, leadership – personálne
riadenie. Ekonomický a právny
manaţment. Sebarozvoj vedúceho
PZ a OZ. Evalvácia a
autoevalvácia, hodnotenie
organizácie, hodnotenie
zamestnancov

Jún 2019

Kultúra organizácie.
Vedenie tímu pri realizácii
školského vzdelávacieho programu
– pedagogické riadenie. Vedenie
tímu, leadership – personálne
riadenie. Ekonomický a právny
manaţment. Sebarozvoj vedúceho
PZ a OZ. Evalvácia a
autoevalvácia, hodnotenie
organizácie, hodnotenie
zamestnancov

December
2019

3.

Mgr. Dagmar
Poláčková

kvalifikačné

Učebné štýly a metódy
vyučovacieho procesu.

MPC
Bratislava

Novemberr
2018

4.

Mgr. Ľudmila
Menšíková

kvalifikačné

Projektové vyučovanie

MPC
Bratislava

December
2019

1. Prezentácia školy na verejnosti:
Žiaci, ktorí nás v školskom roku 2018/2019 úspešne reprezentovali na predmetových
olympiádach a súťažiach

Názov súťaže

Meno a priezvisko
žiaka

Umiestnenie
okres

Pripravili

kraj

Pytagoriáda

Nina Kéčkešová

1. miesto

Mgr. M. Machová

Šaliansky Maťko

Karolína Hrozányová

3. miesto

Mgr. T. Fasurová

Nela Baďurová

Mgr. J. Deščiková

Nina Kečkéšová

úspešní
riešitelia

Linda Machová

3. miesto

Mgr. M. Machová

1. miesto

Mgr. M. Machová

1. miesto

Mgr. I. Ryčovská

Klokanko
Hurbanov pamätník

Linda Machová
Shakespeare v nás

Terézia Sofková
Ema Ester Ercolano
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Mgr. M. Machová

Olympiáda zo SJL
Matematická olympiáda

Pytagoriáda

Nina Kéčkešová
Karolína Hrozányová

Mgr. M. Machová
4. miesto

Patrik Hrubý

2. miesto

Mgr. J. Suchovská

Gabriela Gachová

úspešní
riešitelia

Mgr. J. Suchovská

Emma Pajpachová

Mgr. Z. Vilémová

Patrik Hrubý
Gabriela Gachová
Matematický klokan

Ochranárik tiesňovej
linky 112 a civilnej
ochrany

Mgr. J. Suchovská

Marek Packa

úspešní

Adam Skokánek

riešitelia

Ema Bolebruchová

1. miesto

PaedDr.E.Gašparíková

2. miesto

PaedDr.E.Gašparíková

1.miesto

PaedDr.E.Gašparíková

1.miesto

PaedDr.E.Gašparíková

1.miesto

PaedDr.E.Gašparíková

Sofia Hamplová

ocenená

PaedDr.E.Gašparíková

Marianna Danielová

2.miesto

Dominika Hasáková
Farby jesene

Mgr. T. Fasurová

Kristína Gašparíková

Mgr. M. Martinčičová

Najkrajšia vianočná
dekorácia, ozdoby a
pohľadnice
Aká bude EÚ 2019

Logo proti HIV
Kto nás chráni

Borinkin Sláviček

Kristína Gašparíková

Bernadetta Vajčiová

Ema Burská

Mgr. Z. Vilémová

Petra Kotlárová
Monika Iršová

3.miesto

Petra Kotlárová
Shakespeare v nás

Stela Hricová
Klaudia Malíková

2. miesto

PaedDr. Z. Ovečková

2. miesto

PaedDr. Z. Ovečková
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Aneta Danielová

Dejepisná olympiáda

Biologická olympiáda

Kolektív žiakov

2. miesto

Leonard Komárek

2.miesto

Tamara Salajková

úspešná
riešiteľka

Leonard Komárek

1.miesto

Mgr. H. Dobiášová
2.miesto

Mgr. D. Poláčková
5.miesto

Barbora Kováčová
Mladý záchranár CO

Mgr.Ľ.Menšíková

Aneta Chudá
Lukáš Mala

Mgr. J. Knapcová

2. miesto

10.
miesto

Mgr.D.Poláčková

Kristián Pribila
Slovensko, naša zem

Patrícia Fodorová

1. miesto

Zuzana Rovašová

2. miesto

Mgr P. Daňková

Margaréta Vajčiová
Biblická olympiáda

Miriam Fesičová

Mgr. Ľ. Menšíková

1. miesto

Klára Žáková

Úspechy v oblasti športu:

Názov súťaže

Meno a priezvisko
žiaka

Umiestnenie
okres

Pripravili

kraj

Alechandra Trvalcová
Zuzana Barkóciová
Aneta Langerová
Vybíjaná Staršie žiačky

Klaudia Petríková
Klaudia Malíková

1. miesto

Aneta Danielová st.
Patrícia Slováková
Viktória Serdahélyová
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Mgr. H. Dobiášová
Mgr. M. Čobrda

Aneta Chudá
Dominika Hasáková
Ema Bolebruchová

František Polák
Jakub Pollák
Futbal:

Adam Barkóci
Gabriel Malík
Viliam Šimon

Pohár primátora

Alexej Šipoš

Šaštín - Stráže

Martin Michalica

1. miesto

Ing. Ľ. Suchý
Mgr. M. Čobrda

1. miesto

Mgr. P. Guček
Mgr .M. Čobrda

účasť

Mgr. P. Guček
Mgr. M. Čobrda

Marek Troják
Boris Gazárek
František Polák
Jakub Pollák
Adam Barkóci
Gabriel Malík
Pohár starostky Dojč

Viliam Šimon
Alexej Šipoš
Martin Michalica
Marek Troják
Boris Gazárek
František Polák
Jakub Pollák

Futbal cup

Adam Barkóci
Gabriel Malík
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Viliam Šimon
Alexej Šipoš
Martin Michalica
Marek Troják
Boris Gazárek

2. Spolupráca s rodičmi, Mestom Šaštín-Stráže a inými
organizáciami

september
-

Záložka do knihy spája školy - česko-slovenský projekt
28.9. Európska noc výskukmníkov – festival vody - Bratislava
Preventívny program CPPPaP v Senici:
Šikanovanie a kyberšikana – 5 roč.
Póla radí deťom – 1. roč.
Oliho príbeh – 2. roč.
Zber gaštanov pre poľovnú zver – spolupráca s Lesným závodom Šaštín-Stráže

október
-

03.10.pasovačka na hrade Červený Kameň
Čitateľský oriešok – celoslovenská čitateľsko-výtvarná súťaž
06.10.-10.10. – ERASMUS + pracovné stretnutie v Portugalsku
19.10. Deň jabĺk v 1.A, 1.B a 2.A –otvorená hodina pre rodičov
Farby jesene, Odpadáčik – výtvarná súťaž
Tak píšem ja – literárna súťaž
Petrohrad očami detí – výtvarná súťaž
Slovensko a miestna krajina – projekt žiakov 8. a 9. roč.

november
05.11. – návšteva filmového predstavenia – PIADINÔŽKY – 3. a 4. roč.
05.11. – ČAS PREMIEN – prednáška pre dievčatá 7.roč. – spoločnosť MP
EDUGATION
- 14.11. – triedne rodičovské združenie
- otvorená hodina pre rodičov zo SJL v 2.A – práca s náučným textom
-
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-

15.11. – exkurzia – BURZA INFORMÁCIÍ pre žiakov 9.roč. - Senica
23.11. – návšteva výstavy ručných prác OZ HANDMADE BY – KD ŠAŠTÍN –
STRÁŽE
23.11. – exkurzia do vedecko–zábavného centra Atlantis – Bratislava
28.11. – 30.11. – ČERVENÁ STUŽKA – účasť na zbierke
30.11. – videokonferencia s Portugalskom na tému „Vzdelávací systém“
preventívny program CPPPaP – Dobrodružné príbehy o detskej duši – 2.roč.
príprava príspevkov do mestského HLÁSNIKA

december
-

05.12. – MIKULÁŠSKY TRH SOLIDARITY v spolupráci s rodičmi
02.12. – 8.12. – ERASMUS návšteva partnerskej školy v Maďarsku
06.12. – MIKULÁŠ V ŠKOLE – aktivita žiackeho parlamentu
12.12. – exkurzia – prírodovedné múzeum Viedeň
13.12. – Fyzikálno-chemická show
vianočné tvorivé dielne pre rodičov – 1.- 4.roč.

-

zaslanie vianočných pozdravov sponzorom školy a partnerským školám v rámci
projektu ERASMUS
príprava a realizácia DOBREJ NOVINY a ŽIVÉHO BETLEHEMU
preventívny program CPPPaP – Triedna klíma – 4.roč.
21.12. – vianočná besiedka

január
-

daltonské vyučovanie 1. – 4. roč.
10.01. – preventívny program CPPPaP – pre 3. a 4. roč.
príprava školského časopisu SPOLUŽIAK
rodičovské združenie pre rodičov žiakov 9. roč.
31.01. – ALADIN – divadelné predstavenie

február
- 01.02. - 03.02. – v rámci turistického krúžku rekreačný pobyt v Tatrách
-

08.02. – exkurzia SOŠ - Holíč
13.02. – Karneval – 1. – 4. roč.
13.02. – Deň matiek 5. – 9. roč.
otvorená hodina v ANJ pre rodičov – 4. roč.
MATEMATICKÝ KLOKAN – účasť žiakov I. a II. stupňa na medzinárodnej
matematickej súťaži
preventívny program CPPPaP – KRIŽOVATKY – 6. roč.

marec
-

10.03. – 16.03. ERASMUS – mobilita v našej škole
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-

11.03. - veľkonočné tvorivé dielne
Marec – MESIAC KNIHY – beseda s pani Elenou Ovečkovou
výstava žiackych projektov o Šaštíne – 3. a 7. roč.
NAJKRAJŠÍ LIST 2019 – zapojenie sa do literárnej súťaže
MDŽ v školskom klube detí
20.03. – BORINKIN SLÁVIČEK – spevácka súťaž
návšteva mestkej knižnice podľa harmonogramu – žiaci I. a II. stupňa
preventívny program CPPPaP – VŠETKO ČO JE IN – 5. roč.
27.03. – 26.04. – plavecký výcvik pre žiakov 3. a 4. roč.

apríl
-

Deň NARCISOV – organizačné zabezpečenie charitatívnej zbierky
15.04. – 16.04. – CHODÍME S LETEČKOM – pozdrav sponzorom školy
16.04. – triedne rodičovské združenie
19.04. – DOM SVITANIA – chránené dielne – predajná výstava
20.04. – DEŇ ZEME – ekologické aktivity v spolupráci s CVČ a mestským úradom
26.04. – návšteva papierničky Petrus v Prietrži
30.04. – Hands Up – vystúpenie slovenskej freestylovej skupiny
preventívny program CPPPaP – AKO ČELIŤ ŠIKANOVANIU – 7. roč.

máj
-

07.05. – VOĽBA POVOLANIA – 8. roč.- preventívny program CPPPaP
09.05. – exkurzia Bojnice – 7. roč.
17.05. – otvorená hodina pre rodičov 2.A
nadviazanie spolupráce so ZŠ Strážske na Morave – 2.A
environmentálny program pre 3. a 4. roč. – aktivity CVČ
beseda so spisovateľkou Petrou Nagyovou - Džerengovou
Dalton – rozvoj čitateľskej gramotnosti – 3. a 4. roč.
23.05. – poznávací výlet do RAKÚSKA pre žiakov I. stupňa zapojených do projektu INTERREG
Environmentálny program z biológie – 5. a 6. roč. – ativity CVČ
príprava príspevkov do HLÁSNIKA
návšteva baziliky
31.05. – MDD – 2.st. vzdelávací program „SVET OKOLO NÁS“ obohatený
o športové súťaže v oratóriu a turistiku v Gazárke

jún
-

03.06. – MDD – I.st. v Gazárke v spolupráci s lesnými pedagógmi
03.06. – futbalový turnaj O POHÁR PRIMÁTORA MESTA ŠAŠTÍN - STRÁŽE
04.06. - 10.06. ERASMUS – návšteva Belgicka
04.06. - školský výlet AGROPENZIÓN PODKYLAVA
11.06 – DEŇ ZDRAVIA a POHYBU V MESTE – účasť na aktivitách CVČ
LESY SR - projekt – 2.A
školský výlet – Bratislava – 3. a 4. roč.
preventívny program CPPPaP – ZBYTOČNE NERISKUJ – 9. roč.
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-

vydanie školského časopisu - SPOLUŽIAK
POZNAJ SVOJ REGIÓN – dejepisno-geografická vedomostná súťaž
TEDEUM – bazilike
oceňovanie najlepších žiakov našej školy primátorom mesta

3. Záujmová činnosť
V školskom roku 2018/2019 pracovali na našej škole krúžky:

I. stupeň
DEŇ

pondelok

utorok

štvrtok

piatok

sobota/

ČAS
od - do

ZÁUJMOVÝ
ÚTVAR

VEDÚCI
ÚTVARU

13.00 – 15.00

Učíme sa hravo

15.30 – 17.30

karate

14.00 – 16.00

novinársky

13.00 – 15.00

športový

13.45 – 15.45

počítačový

15.50 – 16.50

tvorivé dielne

A. Slováková

16.00 – 17.00

tvorivé dielne

A. Packová

16.00 – 17.00

tvorivé dielne

A. Slováková

15.50 – 16.50

tvorivé dielne

A. Packová

turisticko-ekologický
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I. Potočárová
J. Vávrovič

Mgr. I. Ryčovská
Mgr. M. Bettáková

Mgr. M. Komorníková

Mgr. J. Deščíková

nedeľa

turisticko-ekologický

Mgr. A. Lajdová

ZÁUJMOVÝ
ÚTVAR

VEDÚCI

II. stupeň
DEŇ

ČAS
od - do

pondelok

utorok

streda

štvrtok

ÚTVARU

13.45 – 15.45

Dozvieš sa viac

14.00 – 16.00

English is EASY 

13.45 – 14.45

matematický

Mgr.J.Suchovská

14.00 – 15.00

cvičenia zo SJL

Mgr.P.Daňková

15.30 – 17.30

karate

14.00 – 16.00

novinársky

Mgr.D.Buzayová

14.00 – 15.00

cvičenia z MAT

Mgr.Z.Vilémová

13.30 – 15.30

futbalový - chlapci

14.00 – 16.00

Mladý chemik

Mgr.Z.Antálková

14.00 – 16.00

Mladý chemik

Mgr.Z.Antálková

13.45 – 14.45

matematický

Mgr.J.Suchovská

13.45 – 15.45

športový

Mgr.D.Poláčková

13.45 – 15.45

športový

Ing.Ľ.Galuš
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Mgr.Ľ.Menšíková
Mgr.P.Guček

p.J.Vavrovič

Mgr.M.Čobrda

piatok

14.00 – 15.00

cvičenia zo SJL

Mgr.P.Daňková

14.00 – 15.00

cvičenia z MAT

Mgr.Z.Vilémová

13.30 – 15.30

vybíjaná - dievčatá

Mgr.M.Čobrda

turisticko-poznávací

Mgr.Ľ.Menšíková

turisticko-poznávací

Mgr.D.Poláčková

turisticko-poznávací

Ing.Ľ.Galuš

turisticko-poznávací

Mgr.J.Suchovská

umelecko-poznávací

PaedDr.E.Gašparíková

výtvarného umenia

PaedDr.E.Gašparíková

sobota/
nedeľa

13.30 – 15.30

nedeľa

4. Projekty

E-Twinning

PROJEKTY

Charitatívne projekty
Škola podporujúca zdravie
Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ
Detský čin roka
Zdravý životný štýl
Zober loptu nie drogy
Vyčistime si Slovensko
Kozmix
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Recyklohry
Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy
EKOPROJEKT - "Vráťme zeleň do tried"
ERASMUS+
BIG SK – AT
ENGLISH ONE
Bonduelle
Mlieko pre školy
Podpora inklúzie

E-Twinning
Škola bola zapojená do programu partnerstva európskych škôl dvoma projektmi.
V prvom projekte s názvom Geografia cez pohľadnice sme spolupracovali s 27 európskymi
krajinami.
V druhom projekte Odhaľme čarovnú moc vody sme spolupracovali s partnerskou školou
v Poľsku. Vyvrcholením tohto projektu boli vzájomné návštevy učiteľov a žiakov zamerané
na poznávanie prírody.
Charitatívne projekty:
Biela pastelka – podpora slepých a slabovidiacich
Deň narcisov – podpora Ligy proti rakovine
Tehlička pre Afriku – zbierka – výchova k spolupatričnosti
Červené stužky - prevencia proti HIV
Škola podporujúca zdravie
Škola je od r. 1999 zaradená do národnej siete škôl podporujúcich zdravie. Cieľom projektu
je plnenie národného projektu – Boj proti obezite, ochrana a podpora zdravia v spolupráci
s detskými lekármi.
Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ
Cieľom projektu je využívanie moderných didaktických pomôcok a IKT v jednotlivých
predmetoch.
Detský čin roka
Projekt motivuje ku konaniu dobrých skutkov a pomáha tak deťom zorientovať sa
v hodnotách, dáva im šancu pochopiť cez skutočné príbehy, čo je dobré a čo zlé.
Zdravý životný štýl
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Aktivity projektu sú zamerané na spoznanie a propagáciu zdravého životného štýlu medzi
deťmi. Cieľom nášho projektu je sprostredkovať deťom informácie o spôsoboch ako si
upraviť a udržať zdravie, ako rozvíjať svoju osobnosť a zvyšovať kvalitu života.
Zober loptu, nie drogy
Školský projekt, ktorý poskytuje deťom priestor na vyplnenie ich voľného času a zároveň
formovanie ich charakteru. Organizovaním športových aktivít chceme spojiť športovanie
s posilňovaním zdravia a odstrániť tak potrebu umelých zážitkov prostredníctvom drog.
Vyčistime si Slovensko
Cieľom projektu je zvýšenie ekologického povedomia obyvateľov Slovenska. Zúčastnili sa ho
žiaci I. a II. stupňa. Koordinátorom projektu je Mgr. Martina Machová, Mgr. Dagmar
Poláčková
Recyklohry
Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o triedení odpadov v mladej generácii a tiež zaistiť
recykláciu drobných vyslúžilých elektrozariadení a batérií v čo najvyššej miere.
Program usporadúva spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu vyslúžilých
elektrozariadení.
Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy
Národný projekt „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy je zameraný na
rozvoj polytechnickej výchovy, pracovných zručností a prácu s talentami“.
EKOPROJEKT - "Vráťme zeleň do tried
V priebehu celého školského roka sa žiaci zúčastňujú rôznych aktivít spojených s ekológiou,
enviromentálnou výchovou, separáciou, triedenie odpadu a tvorenie z odpadového materiálu.
Tiež nezabúdame ani na Svetové dni v kalendári spojené s prírodou.
KOZMIX
Kozmix predstavuje zábavnú formu vzdelávania, ktoré je moderné a efektívne. Je
vhodným doplnkom domáceho učenia.
Sme zapojení do projektu Ovocie v škole a Mlieko pre školy v Európskej únii na podporu
zdravej výživy.
ERASMUS+
V septembri 2017 sa naša škola otvorila Európe. Dostali sme príležitosť zúčastniť sa na
realizácii európskeho projektu s názvom "Citizen 3.0: Empowering students with Digital
Literacy" v rámci programu Erasmus plus. Počas nasledujúcich dvoch rokov budeme spolu
s partnerskými školami z Francúzska, Lotyšska, Maďarska, Portugalska a Španielska
zdokonaľovať digitálnu gramotnosť našich žiakov a rozvíjať nášho "Digitálneho občana
3.0". Žiakov budeme učiť, ako získavať informácie z rôznych zdrojov, ako používať
informácie z právneho hľadiska, o rizikách a bezpečnosti na internete a naučíme ich vytvárať
vlastné finálne produkty. V priebehu projektu vytvoríme naše vlastné "Osnovy digitálneho
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občianstva pre nižšie stredné vzdelanie", ktoré budú založené na plánoch vyučovacích
hodín vytvorených našimi učiteľmi. Tie sa budú testovať počas mobilít a implementovať do
našich škôl ako priamy dopad nášho projektu. Projekt zahŕňa aj celý rad zábavných aktivít, v
ktorých budú žiaci využívať svoje digitálne zručnosti a tiež sa zapoja do medzinárodných
súťaží. Je to multidisciplinárny projekt, pretože aktivity a výstupy zahrňujú viacero školských
predmetov a jeho výsledky sa môžu aplikovať v ktoromkoľvek z týchto predmetov.
BIG SK – AT
Naša ZŠ je zapojená do BIG SK-AT, ktorý je financovaný z projektu Interreg V-A SK-AT.
Hlavným partnerom a koordinátorom projektu je Úrad dolnorakúskej krajinskej vlády, odd.
materské školy. Hlavný slovenský cezhraničný partner projektu je mesto Senica a zastupuje v
ňom 11 obcí. Ďalšími partnermi projektu sú Enviropark Pomoravie n.o (združenie 8 obcí),
Rozvíja líderský potenciál mladých ľudí a vedie ich k zodpovednému podnikaniu
Daphne o.z Inštitút aplikovanej ekológie, Európska kancelária školského úradu pre mesto
Viedeň, Rakúski priatelia detí - krajská organizácia Viedeň, Spolková krajina Burgenland,
mestská časť Bratislava – Nové Mesto a obec Záhorská Ves. Projekt nadväzuje na
predchádzajúce projekty ocenené cezhraničnou cenou za inovácie v oblasti vzdelávania.
Hodiny boli medzi deťmi obľúbené a projekty získali širokú podporu pedagógov,
predstaviteľov obcí i rodičov. Rovnaký ohlas mali na rakúskej hranici, kde deti úspešne
zvládli základy slovenského jazyka. V tejto aktivite bude nový projekt na úrovni detí a žiakov
pokračovať.
ENGLISH ONE
Naša škola je zapojená do projektu ENGLISH ONE. Sú to nové trendy vzdelávania
anglického jazyka na školách, kde cieľom projektu je zvýšiť kvalitu výučby anglického
jazyka na Slovensku.
Učiteľom boli poskytnuté nové metódy a nástroje ako zvýšiť nielen kvalitu výučby jazyka, ale
aj zvýšiť atraktivitu výučby jazyka pre žiakov. Žiaci majú pozitívnejší prístup k jazyku,
zapájajú sa aktívnejšie, zvyšuje sa ich motivácia k učeniu, zlepšuje sa výslovnosť.
Celkovo dosahujú väčší učebný pokrok.
Boduelle – škola plná zdravia
Odborným garantom projektu je MUDr. Petr Tláskal CSc.
Mlieko pre školy – ŠKOLSKÝ MLIEČNY PROGRAM
Umožňuje umožňuje pravidelné zabezpečovanie vybraných druhov mlieka, mliečnych
výrobkov a syrov za zvýhodnené ceny.
Podpora inklúzie
tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
Vzdelávací program pre I. a II. stupeň ISCED 1, ISCED 2
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V školskom roku 2018/2019 sa :
- 1.- 4. ročník sa vzdelával podľa inovovaného školského vzdelávacieho programu
- 5.- 8. ročník sa vzdelával podľa inovovaného školského vzdelávacieho programu
- 9. ročník sa vzdelával podľa školského vzdelávacieho programu ISCED 2 – nižšie
sekundárne vzdelávanie
Všetky predmety sa hodnotili klasifikáciou.
Pri hodnotení a klasifikácii žiakov sme postupovali podľa Metodických pokynov č. 22/2011.
Školský klub detí postupoval podľa výchovného programu Objavujeme svet.
Strategické úlohy, na ktoré sme sa zamerali v školskom roku 2018/2019
-

budovanie pozitívneho imidžu školy
zvýšenie úrovne prezentácie školy na verejnosti
zvýšiť úroveň prípravy žiakov na previerky ich vedomostí a zručností z predmetov
slovenský jazyk a matematika v rámci celoslovenského Testovania 5
príprave žiakov na prijímacie pohovory na SŠ a Testovanie 9
venovali sme zvýšenú pozornosť prechodu žiakov z I. stupňa na II. stupeň ZŠ
rozvíjanie informatickej gramotnosti pedagogických zamestnancov
propagáciu pohybu, športu a zmysluplných voľnočasových aktivít
uchovanie kultúrnych hodnôt a tradícií regiónu
osobitnú pozornosť sme venovali začleneným žiakom i žiakom s vývinovými
poruchami učenia
uskutočňovali sme poznávacie a vzdelávacie exkurzie pre žiakov ZŠ, čím sme
rozvíjali zážitkové vnímanie žiakov
zvýšenú pozornosť sme venovali rozvoju talentov žiakov prostredníctvom
predmetových súťaží a olympiád
rozvíjali sme počítačovú a finančnú gramotnosť žiakov v edukačnom procese
a mimoškolskej práci
sústavnú pozornosť sme venovali medziľudským vzťahom vo vzťahu učiteľ – žiak
ponúkli sme širokú paletu záujmových krúžkov, ako prostriedkov prevencie drogovej
závislosti a kriminality
žiaci spolupracovali na chode školy prostredníctvom žiackeho parlamentu a školského
časopisu SPOLUŽIAK
spolupracovali sme s MŠ, organizovali sme Otvorené hodiny pre rodičov žiakov 1.4. roč.
zaviedli sme tematické prednášky pre žiakov s pracovníkmi PPP v Senici.
podporovali sme kariérny rast pedagogických zamestnancov
jednotliví vyučujúci sa aktívne podieľali na práci MZ a PK s cieľom skvalitniť
výchovno-vzdelávací proces.

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť
Na základe doterajších skúseností poznania prostredia školy, rozhovorov z rodičmi, žiakmi
i kolegami sú riziká a šance našej školy v závislosti od vnútorných i vonkajších podmienok:
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SILNÉ STRÁNKY ŠKOLY
výsledky testovania 5, výsledky testovania 9
-

prepracovaný inovovaný školský vzdelávací program
emotívna naviazanosť pracovníkov na tradíciu školy
tradícia organizovania rôznych podujatí DOD, MDD, netradičného zápisu
predškolákov, športové podujatia organizované školou
spolupráca s materskou školou, s rôznymi inštitúciami (CPPPaP, CVČ, ZUŠ...)
prezentácia školy na verejnosti
široká ponuka záujmovej činnosti
dobrá vybavenosť školy s počítačmi, IKT, jazykovými učebňami, odbornou učebňou
fyziky
zavádzanie progresívnych metód, aktívna práca s interaktívnou tabuľou
skúsenosti s využívania IKT o vyučovaní všetkých predmetov
starostlivosť o žiakov s ŠVVP
počítačová gramotnosť učiteľov
vydávanie školského časopisu
estetická úprava interiéru
starostlivosť o zdravie a kultúrne vyžitie zamestnancov školy
protidrogová prevencia školy
skúsenosti s realizáciou domácich i medzinárodných projektov
prepracovaný systém kontroly
korektná spolupráca v rámci MZ a PK
internetová žiacka knižka, informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov
pre potreby rodičov
aktuálna webová stránka školy
zberové aktivity – Papier, gaštany – formovanie kladného vzťahu žiakov k životnému
prostrediu
práca na projekte Erasmus+

SLABÉ STRÁNKY ŠKOLY
Ako istý nedostatok pociťujeme:
-

nedostatočnú vnútornú motiváciu časti žiakov
slabý záujem rodičov o dianie v škole
klesajúci počet žiakov a s tým súvisiace financovanie
nedostatočné zručnosti učiteľov vo využívaní autoevalvačných metód
preferovanie tradičných foriem vzdelávania orientovaného na výkon s pasívnym
prijímaním vedomostí
nejednotné výchovné pôsobenie učiteľov, rodičov a priateľov školy
neodborné vyučovanie niektorých výchovných predmetov na 2. stupni

PRÍLEŽITOSTI:
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- možnosť vypracovať vlastný školský vzdelávací program
- vzdelávanie pedagogických i nepedagogických pracovníkov
- získavanie finančných prostriedkov na projekty z rôznych výziev a grantov
OHROZENIA :
-

nestále legislatívne prostredie
nedostatočné finančné a spoločenské ocenenie učiteľa
nekoncepčná práca v oblasti reforiem školstva
nedostatok učebníc a kvalitných učebníc, metodických materiálov
demografický vývoj
nepriaznivá ekonomická situácia v niektorých rodinách
odchod výborných žiakov na osemročné gymnáziá
trend znižovania nárokov na absolventov základných škôl pri prijímaní
na stredné školy a s tým súvisiaca klesajúca motivácia žiakov k dosahovaniu
výborných výsledkov vo vyučovaní
zvyšovanie administratívy
vplyv sociálnych sietí internetu, sledovanie médií bez kontroly času a obsahu na
osobnosť žiakov

Konkrétne hlavné úlohy vo výchovno-vzdelávacom procese
1) Hlavným cieľom je premieňať tradičné encyklopedicko-memorovacie edukačné
prostredie na tvorivo-humánne a hodnotovo-zážitkové školské výchovné prostredie a
vzdelávanie. Hlavný dôraz budeme klásť na aktivitu a slobodu Hlavné ciele
smerovania školy - dlhodobé úlohy osobnosti, jej silu vytvoriť svoj progresívny
spôsob bytia pre život v novom tisícročí.
2) Rozvíjať edukačný proces na báze ďalšieho skvalitňovania vzťahov medzi učiteľom žiakom - rodičom v súlade s humanizáciou a rešpektovaním Dohovoru o právach
dieťaťa.
3) Pokračovať v aktívnom zavádzaní informačných technológií do edukačného procesu,
aktívne využívať počítačové učebne, interaktívne tabule, jazykové laboratórium vo
vyučovacom procese i v čase mimo vyučovania prostredníctvom záujmových útvarov.
4) Zamerať sa na výchovné pôsobenie s cieľom odstraňovať prejavy šikanovania,
diskriminácie, násilia, xenofóbie, rasizmu a intolerancie v súlade s Chartou
základných ľudských práv.
5) Zapájať sa do projektov zameraných na rozvoj školy, umožniť pedagogickým
zamestnancom zdokonaľovať sa a zvyšovať svoje odborné schopnosti.
6) Rozvíjať u žiakov čitateľskú gramotnosť, čítanie s porozumením, podporovať u žiakov
samostatné a kritické myslenie, schopnosť analyzovať informácie a efektívne
vyjadrovať svoj názor.
7) Zabezpečiť realizáciu školského vzdelávacieho programu v 1. - 4. ročníku, rozvíjať
kľúčové kompetencie stanovené pre primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie.
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V školskom roku 2018/2019 nemala škola žiadnu inšpekčnú kontrolu ŠŠI.

Údaje o priestorových materiálno – technických podmienkach školy
v školskom roku 2018/2019:

Počet učební

30

- odborné

7

- nevyhovujúce

0

Školské dielne

1

Telocvičňa

1

Ul. Štúrova 1115, Šaštín-Stráže:
-

zriadenie oddychovej miestnosti s TV, ktorá slúži ako kuchynka (plne vybavená)
a konferenčná miestnosť
oznamovací monitor v zborovni pre dôležité aktuálne informácie
oznamovacie monitory na jednotlivých poschodiach informujúce žiakov
odstavenie ventilačných jednotiek v ŠJ
vymaľovanie ŠJ a školskej kuchyne, zapojenie umývačky riadu
oprava poškodených omietok na chodbách
nákup kobercov do tried na 1. stupni

Elokované pracovisko ul. Hviezdoslavova 1462, Šaštín-Stráže:
-

oprava vodovodných batérií na toaletách
lepenie podlahových plastových rohov a líšt na chodbách a triedach
nové vstupné dvere do objektu kuchyne

Úlohy vyplývajúce z analýzy výsledkov v šk. roku 2018/2019
P. č.

Úloha

Termín

Zodpovedný

Kontrola

1.

Pri tvorbe ŠkVP ponuku nových predmetov zamerať
na cudzie jazyky, matematiku, informatiku a na
prierezové témy určené inovovaným štátnym

august

vedenie školy

ŠkVP
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vzdelávacím programom (ŠVP)

2.

Intenzívnym opakovaním a prehlbovaním učiva
z minulého škol. roku odstrániť nedostatky,
vedomosti preveriť vstupnými testami.

3.

Venovať pozornosť príprave žiakov na predmetové
olympiády a tým nadviazať na umiestnenie
v okresných kolách. Upriamiť sa hlavne na súťaže,
ktorých vyhlasovateľom je MŠ, ostatné súťaže
podľa záujmu žiakov a pedagógov.

vyučujúci II. st.
vyučujúci SJL,
MAT

vstupné testy

stály

všetci
vyučujúci

vedúci MZ,
PK

4.

Žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami vypracovať individuálne vzdelávacie
programy

september

vyučujúci
v spolupráci
s výchovnou
poradkyňou

výchovná
poradkyňa,
pracovná
porada

5.

Slaboprospievajúcim žiakom hodnotiť zvládnutie
základného učiva v súlade so štandardami
jednotlivých predmetov

stály

všetci
vyučujúci

hospitácie

6.

Vo všetkých ročníkoch premyslene rozplánovať
prácu, základné učivo, rozširujúce učivo podľa
platných učebných osnov, štandardov, výsledkov
analýzy, zapracovať časové straty pri vypracovaní
TVVP a dodržiavať učebné osnovy predmetov
a vypracované TVVP.

stály

všetci
vyučujúci

hospitácie

7.

Podľa TVVP dodržať predpísané písomné práce vo
všetkých predmetoch, vrátane laboratórnych prác.
Ich prípravu a termíny dohodnúť na zasadnutí
MZ/PK.

stály

všetci
vyučujúci

8.

Upevňovať základné učivo u žiakov a vo
vyučovacom procese dodržiavať učebné osnovy,
vzdelávacie štandardy a TVVP.

stály

všetci
vyučujúci

hospitácie

9.

Na základe ponuky organizovať KOMPARO podľa
záujmu rodičov žiakov 6. a 8. ročníka ako odrazový
mostík pre prípravu na Testovanie 9.

november

ZRPŠ

vedenie školy

10.

Vo vyučovaní cudzích jazykov využívať zaujímavé,
motivujúce metódy s cieľom zlepšenia
komunikatívnych zručností žiakov a odstránenie
zábran komunikovať.

stály

vyučujúci CUJ

hospitácie

november

vyučujúci SJL
a MAT

pracovná

11.

Realizovať spoločné zasadnutia vyučujúcich SJL
a MAT 4. a 5. roč. s cieľom vzájomnej
informovanosti o problémovom učive, osvojenia
učiva žiakmi tak, aby plynule prešli na požiadavky
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september

zápisnice
MZ / PK

porada

II. stupňa.

12.

N zasadnutí MZ/PK rozpracovať úlohy z POP MŠ
a z analýzy minulého šk. roka pre jednotlivých
členov.

13.

V polročnom a najmä celoročnom vyhodnotení
práce MZ/PK vyhodnotiť plnenie úloh Plánu práce
školy.

14.

Venovať pozornosť zlepšeniu kvality
matematických poznatkov, rozvíjať matematické
myslenie, kombinačné schopnosti, tvorivosť žiakov.
Viesť žiakov k dôslednosti vo výpočtoch, správnej
analýze slovných úloh a ich aplikácií.

15.

vedúci MZ/PK

zápisnice
MZ/PK

vedúci MZ/PK

zápisnice
MZ/PK

stály

vyučujúci
MAT

hospitácie

Zvýšenú starostlivosť venovať oblasti informatiky
a výpočtovej techniky.

stály

vyučujúci
MAT

hospitácie

16.

Neprekračovať učebné osnovy, ťažisko prípravy na
hodine, skúšanie rozložiť rovnomerne počas celého
školského roka, nepripustiť hromadenie skúšania na
záver klasifikačného obdobia.

stály

všetci
vyučujúci

vedenie školy

17.

Vo vyučovaní využívať detské časopisy,
mimočítankovú literatúru.

stály

vyučujúce 1.-4.
roč.

hospitácie

18.

V SJL 3. a 4. roč. klásť dôraz na pravopis slohové
práce s tematikou života detí, zohľadňovať
regionálnu kultúru a literatúru.

stály

vyučujúce SJL
a 3.-4. roč.

hospitácie
vedenia školy

19.

20.

21.

Vo vlastivede 3.-4. roč. sa zamerať na spoznávanie
miestopisu a prácu s mapou.

september

január,
jún

stály

vyučujúce
vlastivedu
v 3.- 4. roč.

V matematike 3.-4. roč. klásť dôraz na rozvíjanie
algoritmov, pohotovosť a presnosť v počtových
úkonoch, tvorivosť a samostatnosť.

stály

V SJL 5.-9. roč. realizovať pravopisné rozcvičky
s cieľom zlepšenia pravopisu žiakov.

stály

vyučujúce
MAT
3.-4. roč.

Udržiavať výborné vzdelávacie výsledky žiakov,

vyučujúce SJL
5.-9. roč.

22.

Výborné priemery známok z jednotlivých
predmetov a výsledky Testovania 5 a Testovania 9

stály

všetci
vyučujúci

23.

Zabezpečovať nové výukové programy a učebné

stály

všetci
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hospitácie
vedenia školy

hospitácie
vedenia školy
hospitácie
vedenia školy
Štvrťročné
pedagogické
rady
Štvrťročné
pedagogické

pomôcky.

vyučujúci

rady

I. stupeň

hospitácie

24.

Skvalitňovať vyučovanie s daltonskými prvoukami.

stály

25.

Implementovať prvky daltonského vyučovania pre
ISCED2 v 5. roč.

priebežne

26.

V štruktúre vyučovacej hodiny dodržať systém
hodnotenia a sebahodnotenia žiakov pred celou
triedou.

stály

všetci
vyučujúci

hospitácie

27.

Dbať na spätnú väzbu v závere každej vyučovacej
hodiny.

stály

všetci
vyučujúci

hospitácie

28.

Vo všetkých fázach edukačného procesu rozvíjať
samostatnosť, tvorivosť pri osvojovaní poznatkov
formou tímovej a individuálnej práce.

stály

všetci
vyučujúci

hospitácie

29.

V procese výchovy a vzdelávania využívať
pozitívne hodnotenie, eliminovať negatívne emócie
a využívať kladnú motiváciu.

stály

všetci
vyučujúci

hospitácie

Úlohy v oblasti výchovy
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M. Machová,
S. Melišová

P. č.

Úloha

Termín

Zodpovedný

Kontrola

1.

Dôsledne dbať na dodržiavanie Školského poriadku
školy. Predchádzať školským úrazom.

stály

všetci vyučujúci

hospitácie,
pracovné
porady

2.

Podporovať činnosť Žiackeho parlamentu, podujatia
zakomponovať do mesačných plánov práce

stály

Mgr. Kubinová

3.

Na triednických hodinách uskutočniť so žiakmi
rozbor Školského poriadku školy, vyžadovať jeho
dôsledné dodržiavanie. Porušovanie riešiť ihneď,
podľa potreby prizvať na riešenie problémov člena
vedenia školy a rodičov, z osobných stretnutí viesť
záznamy o pohovore.

stály

triedni učitelia

vedenie
školy

4.

V oblasti protidrogovej prevencie naďalej
spolupracovať s CPPPaP v Senici.

stály

koordinátor
prevencie

vedenie
školy

5.

Prezentovať činnosti žiakov na verejnosti: Hlásnik,
Spolužiak – školský časopis.

stály

všetci vyučujúci

vedenie
školy

6.

Do Plánu triednických hodín zapracovať jednu
hodinu venovanú preventívnym programom, jednu
boju proti rasizmu a šikanovaniu.

október

triedni učitelia

vedenie
školy

7.

Pri neospravedlnených hodinách postupovať
v zmysle Metodického návodu na zabezpečenie
aplikácie § 18 ods. 2 zákona 281/2002 v znení
zákona 658/2002

8.

V realizácii environmentálnej výchovy pokračovať
spolupráci s Ing. Deščíkom pracovníkom lesného
závodu.

9.

Viesť žiakov k zlepšovaniu estetického vzhľadu
tried, školy a jej okolia.

10.

Pre žiakov I. stupňa zorganizovať didaktické hry,
o ich uskutočnení viesť evidenciu

porady

stály

výchovný
poradca,
triedni učitelia

11.

12.

Zorganizovať na škole týždeň Zdravej výživy
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vedenie
školy

stály

Mgr. Dagmar
Poláčková

zástupkyňa
riaditeľa
školy

stály

triedni učitelia

vedenie
školy

Mgr. Machová

zástupkyňa
riaditeľa
školy I. st.

Mgr. Dobiášová

zástupkyňa
riaditeľa
školy II.st.

jún

Plavecký výcvik pre žiakov 3. a 4. ročníka
Pre žiakov II. stupňa zorganizovať účelové cvičenia
a o ich uskutočnení viesť evidenciu

pracovné

september
jún

Mgr. Ryčovská
november

mesačný
plán práce

Mgr.

mesačný
plán práce

november jún

J. Suchovská

14.

Pružne reagovať na aktuálne požiadavky a potreby
žiakov, rodičov, učiteľov, ostatných zamestnancov
a rady školy.

stály

všetci vyučujúci

15.

Pokračovať v systematickom zbere a triedení
odpadu v škole (papier, plasty, batérie)

stály

všetci vyučujúci

16.

Využívať podujatia knižnice, CVČ, MsÚ, lesného
závodu a ostatných inštitúcií.

podľa
ponuky

všetci vyučujúci

pracovné
porady

17.

Venovať pozornosť téme bezpečnosti na internete.

priebežne

vyučujúci INF,
TSV

pracovné
porady

13.

Realizácia projektu – Eko trieda

vedenie
školy

Úlohy v mimotriednej a mimoškolskej oblasti

P. č.

Úloha

Termín

Zodpovedný

Kontrola

1.

Viesť evidenciu žiakov na súťažiach, rozdeliť
súťaže na tie, ktorý vyhlasovateľom je MŠ SR
a ostatné

stály

všetci vyučujúci

vedenie
školy

2.

Na zasadnutiach MZ/PK venovať pozornosť
zavádzaniu nových metód vyučovania

stály

všetci vyučujúci

vedenie
školy

3.

Zlepšiť a prehĺbiť spoluprácu s rodičmi, riešiť
problémy v triede, pripravovať sa na triedne
rodičovské združenia.

stály

všetci vyučujúci

vedenie
školy

4.

Vydávať školský časopis.

3x
v šk.roku

Mgr. D.
Morávková

časopis

5.

V širšej miere využívať internetovú žiacku knižku,
pravidelne ju kontrolovať a dopĺňať.

stály

všetci vyučujúci

klasifikačné
porady

6.

Pripraviť pasovačku prvákov.

október

MZ 1.-2. roč.

mesačný
plán práce

január

vedenie školy

plán práce

stály

vyučujúce I.
stupňa

vedenie
školy

Pripraviť pre rodičov nastávajúcich prvákov
7.

8.

Deň otvorených dverí.
V spolupráci s riaditeľkou MŠ zorganizovať
stretnutie rodičov budúcich prvákov.
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9.

Zlepšiť estetický vzhľad školy, chodieb a nástenky
vo vstupnej hale.
V rámci environmentálnej výchovy

10.

zorganizovať zber papiera.

stály

vyučujúci VYV

vedenie
školy

október,
apríl

Mgr. Kubinová

mesačný
plán práce

všetci vyučujúci

mesačný
plán práce

december

11.

Zorganizovať vianočné a veľkonočné tvorivé dielne,
Mikulášsky trh solidarity.

12.

Pripraviť vystúpenie na Deň matiek.

máj

všetci vyučujúci

mesačný
plán práce

13.

Uchádzať sa o projekty, ktoré spestria činnosť školy
a pomôžu zlepšiť materiálne vybavenie školy

stály

všetci vyučujúci

mesačný
plán práce

14.

Podľa záujmu rodičov zorganizovať pre deti školský
výlet

jún

triedni učitelia

vedenie
školy

Na konci školského roka pripraviť pre žiakov 9.
ročníka rozlúčkovú slávnosť so školou.

jún

triedni učitelia

15.

mesačný
plán práce

16.

Pružne reagovať na aktuálne požiadavky a potreby
sociálnych partnerov mimo školy, orgány školskej
a štátnej správy, zriaďovateľa školy, štátnej školskej
inšpekcie a iné.

apríl

stály

9. roč.

všetci vyučujúci

vedenie
školy

Starostlivosť o zamestnancov školy a ich vzdelávanie.
P. č.

Úloha

Termín

Zodpovedný

Kontrola

1.

Na pracovné porady zaradiť témy rozširujúce
poznatky učiteľov v oblasti psychológie, metodiky
vyučovania, témy rozširujúce právne vedomie
učiteľov.

stály

vedenie školy

pracovné
porady

stály

hospodárka
školy

vedenie
školy

vedenie školy

pracovné
porady

Pre potreby učiteľov objednávať na školu
2.

3.

4.

pedagogickú literatúru a časopisy
Umožniť učiteľom účasť na kurzoch, školeniach,
vykonanie I. a II. atestácie, spracovať Plán
kontinuálneho vzdelávania učiteľov.
Využívať počítače na uľahčenie administratívnej
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september

školský rok
stály

vedenie školy

vedenie

práce učiteľa.

školy
stály

všetci
zamestnanci
školy

vedenie
školy

Uplatňovať demokratický a tímový štýl riadenia.

stály

všetci vyučujúci

vedenie
školy

Podporovať pestrosť a konkurenciu v triede.

stály

všetci vyučujúci

vedenie
školy

5.

Podľa zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane
nefajčiarov je v priestoroch školy zakázané fajčiť.

6.

7.
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MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo:30
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne–Strážach
dňa 11.12.2019
k návrhu Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a
školských zariadení v školskom roku 2018/2019 v podmienkach Centra voľného času
Beťárik, Hviezdoslavova 4/7, 908 41 Šaštín-Stráže

Materiál sa predkladá na základe:
§ 5 ods 7 . písm. f), 14 ods. 5 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia MsZ
2. Návrh uznesenia MsR
3. Dôvodová správa
4. Materiál – Správa

Materiál predkladá:
Mgr. Hana Komorná
riaditeľ CVČ
Materiál vypracoval:
Mgr. Hana Komorná

Šaštín–Stráže, 4.11.2019
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NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č. ......../2019
zo dňa 11.12.2019
k návrhu Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a
školských zariadení v školskom roku 2018/2019 v podmienkach Centra voľného času
Beťárik, Hviezdoslavova 4/7, 908 41 Šaštín-Stráže
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 ) Návrh na uznesenia MsZ

Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne–Strážach schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Centra voľného času Beťárik, Hviezdoslavova 4/7,
908 41 Šaštín-Strážev školskom roku 2018/2019.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

2 ) Návrh na uznesenia MsR

Mestská rada v Šaštíne-Strážach odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šaštíne-Strážach
schváliť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Centra
voľného času Beťárik, Hviezdoslavova 4/7, 908 41 Šaštín-Stráže
školskom roku 2018/2019.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

3 ) Dôvodová správa

V zmysle § 5 ods. 7 písm. f), 14 ods. 5 písm. e) 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 a v súlade s vykonávacou vyhláškou č. 9/2006 o štruktúre a
obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a
školských zariadení predkladáme zriaďovateľovi na schválenie Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v
školskom roku 2018/2019.

4 ) Materiál
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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH
A PODMIENKACH CENTRA VOĽNÉHO ČASU, HVIEZDOSLAVOVA 4/7 ŠAŠTÍNSTRÁŽE ZA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019
Prerokovanie v pedagogickej rade: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach. za školský rok 2018/2019 bola prerokovaná pedagogickej rade dňa
19.09.2019...

--------------------------------------Mgr. Hana Komorná
riaditeľ CVČ
Prerokovanie v rade školy: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach. za školský rok 2018/2019 prerokovala rada školy dňa 07.10.2019.

--------------------------------------Eva Buchtová, predseda RŠ

Východiská a podklady:
1. Vyhláška MŠ SR č.9/2006 Z.z. zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu správ výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
2. Metodické usmernenie MŠ SR č.10/2006 k vyhláška MŠ SR 9/2006 Z.z.
3. Koncepcia rozvoja CVČ
4. Plán práce
5. Analýza činnosti Rady školy pri CVČ
6. Zoznam podujatí
7. Správa o hospodárení CVČ za rok 2018
8. Úlohy vyplývajúce z analýzy výsledkov za šk. rok 2018/2019
Vypracovali:
Mgr. Hana Komorná
riaditeľka CVČ
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1. Identifikačné údaje:
Názov zariadenia:

Centrum voľného času

Adresa:

Hviezdoslavova 4/7, 908 41 Šaštín-Stráže

Číslo telefónu:

034/6592871

E mailová adresa:

cvcbetarik@gmail.com, cvcbetarik@centrum.sk

Zriaďovateľ:

Mesto Šaštín–Stráže

Adresa:

ALEJ 549, 90841 Šaštín–Stráže

WEB stránka:

www.cvcbetarik.estranky.sk

Riaditeľ:

Mgr. Hana Komorná

1.1 Rada školy pri CVČ:
Dagmar Uhrínková

zástupca rodičov

Iveta Potočárová/Gachová Svetlana

zástupca rodičov

Ing. Gabriela Baďurová

delegovaná mestom za
zriaďovateľa

Ing. Marián Javorka/Mgr. Ľudmila Menšíková

poslanec - delegovaný mestom

Eva Buchtová

predsedkyňa Rady školy pri CVČ
Beťárik

Stručné informácie o činnosti Rady školy pri CVČ:

Rada školy pri CVČ je iniciatívnym a poradným správnym orgánom, ktorý vyjadruje
a presadzuje záujmy miestnej samosprávy, záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov,
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detí a mládeže v oblasti voľnočasových aktivít. Plní tiež funkciu kontroly práce vedúcich
zamestnancov CVČ, navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie
riaditeľa CVČ, jeho odvolanie z funkcie, vyjadruje sa k počtu prijímaných detí,
k vypracovaniu plánu celoročných aktivít, schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacích
výsledkoch CVČ, vyjadruje sa k návrhu rozpočtu, k návrhu na vykonávanie hospodárskej
činnosti a ku správe o výsledkoch hospodárenia. Rada školy pri CVČ zasadala 3x v školskom
roku. Predmetom stretnutí bolo schválenie plánu práce na šk. rok 2018/2019, schválenie
správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach, voľba nového
zástupcu rodičov, prediskutovanie podujatí CVČ- príležitostnej činnosti, zhodnotenie
uskutočnených aktivít,

priestorové zmeny, zhodnotenie činnosti ZÚ, ich efektívnosť,

naplnenosť a samotná činnosť.

1.2 Údaje o zamestnancoch:
Mgr. Hana Komorná

riaditeľka CVČ
oddelenie prírodných vied, vysokoškolské vzdelanie
magisterské s druhou atestáciou

Eva Buchtová

vychovávateľka CVČ
oddelenie športu a telovýchovy, tanca a kreativity, pedagogické
vzdelanie

Karolína Šedivá

vychovávateľka CVČ
oddelenie cudzích jazykov, spoločenských vied a kultúry,
pedagogické vzdelanie stredoškolské

Externí zamestnanci:
Iveta Szӧkeová

vedúca ZÚ angličtina hrou v MŠ, pedagogické vzdelanie

Dušan Schlosser

vedúci ZÚ rybárskeho, nepedagogické vzdelanie

Jozef Kečkéš

vedúci ZÚ futbalového- žiaci Šaštín

Bystrík Beňo

vedúci ZÚ volejbalová prípravka

Dušan Havel

vedúci ZÚ futbalového- Stráže

Lektor dobrovoľník:
Ondrej Slovák

kvalifikovaný lektor jogy pre deti/dospelých

Jozef Skokánek

vedúci futbalová prípravka
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Ľubica Bučková

vedúca ZÚ šikovné ručičky pre dospelých II. polrok 2018/2019

Animátorská a pomocná práca:
Miroslava Beňová

výpomoc v KDaM a krajčírka

Karolína Jarábková

animátorská činnosť prímestský tábor

Ján Dubai

animátorská činnosť a horský sprievodca pobytový letný tábor

1.3 Pedagogická rada
Pedagogická rada je poradný orgán riaditeľa zariadenia. Jej členmi sú všetci pedagogickí
zamestnanci. Na svojich zasadnutiach prerokúvali nasledovné problematiky:


správu o výchovno- vzdelávacej činnosti



plán kontinuálneho vzdelávania



štruktúru kariérnych pozícií



plány práce oddelení



celoročný plán práce



pravidelná záujmová činnosť – rozvrh hodín, počty detí



príležitostnú záujmová činnosť – plánovanie akcií – celomestské a ostatné podujatia



organizáciu školského roka a organizačný poriadok



spoluprácu s Rodičovským združením pri Centre voľného času Beťárik a s ostatnými
organizáciami v meste Šaštín-Stráže

1.4 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov:
Zamestnanci sa vzdelávali počas školského roka samoštúdiom, študovali odborné časopisy,
odbornú literatúru v rámci aktivít záujmových útvarov a príležitostnej činnosti a vyhľadávali si zmeny
v zákonoch na internete. Vyhľadávali nové námety pre prácu s deťmi prostredníctvom vhodných
webových stránok a odbornej literatúry.
Pracovníčky CVČ a riaditeľka sa zúčastnili na školení BOZP , ktoré organizoval

zriaďovateľ.

Riaditeľka Hana Komorná a Eva Buchtová absolvovali kontinuálne vzdelávanie vo vzdelávacom
programe „Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese“ v práci vychovávateľov
a pedagogických asistentov v školách a školských zariadeniach v rozsahu 60 hodín a vo vzdelávacom
programe „Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní“ v rozsahu 60 hodín s počtom kreditov 2 x
15.
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Riaditeľka CVČ pokračovala vo funkčnom vzdelávaní vo vzdelávacom programe: Profesionalizácia
práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca v RP MPC,
Ševčenkova 11, Bratislava, ktorého trvanie je dva roky.
Eva Buchtová a Karolína Šedivá absolvovali Kurz prvej pomoci v trvaní 8 hodín.
Karolína Šedivá ako začínajúci pedagogický pracovník začala adaptačné vzdelávanie 1.februára pod
vedením riaditeľky CVČ Hany Komornej ako uvádzajúceho učiteľa.

1.5 SRRZ-RZ pri Centre voľného času Beťárik
Rodičovské združenie pri CVČ Beťárik je občianske združenie a je členom SRRZ. Priamo
podporuje činnosť CVČ a je v spolupráci s rodičmi, s pedagogickými pracovníkmi, samosprávou.
Zabezpečuje mnohé funkcie, ktoré sú uvedené v stanovách Slovenskej rady rodičovských združení
a v Štatúte rodičovského združenia. V tomto školskom roku RZ pri CVČ Beťárik bolo notárom
registrované na prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2018.
Taktiež sa podieľalo na tvorbe a realizácii projektov pri získavaní grantov nadácií na športové
podujatie „Deň zdravia a pohybu v meste“

2. Údaje o počte detí v CVČ
Výchovno-vzdelávacia činnosť CVČ podľa §116 Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov , bola realizovaná formou práce v záujmových útvaroch,
kluboch, organizovaním príležitostnej činnosti, kurzov pre dospelých a prázdninovej činnosti.
V CVČ v školskom roku 2018/2019 začalo pracovať v pravidelnej činnosti 16 záujmových útvarov. V
II. polroku sa počet záujmových útvarov zmenil, pribudol ZÚ pre dospelých Šikovné ručičky, ktorý
mal 5 členov a organizoval svoje prvé výstavy. Činnosť záujmových útvarov bola pravidelná, konala
sa podľa stanoveného rozvrhu hodín. Rybársky ZÚ fungoval podľa sezónneho charakteru. Pre
dospelých fungoval kurz Jogy v samostatnosti pod vedením p .O. Slováka . K činnosti KDaM pribudli
Tvorivé dielničky pre 4-ročné detičky - 2x do mesiaca. V školskom roku 2018/2019 navštevovalo
záujmové útvary celkom 242 členov, z toho 25 dospelých. Počet detí sa počas roka menil len nepatrne.
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2.1 Prehľad pravidelnej záujmovej činnosti a počty detí v ZÚ, oddelenia
Záujmová oblasť

Záujmové

Záujmový útvar

Počet hodín
ZČ

oddelenie
Spoločensko- vedná

Angličtina hrou MŠ

Cudzie jazyky

34

Šaštín
Angličtina hrou MŠ

34

Stráže
Prírodovedno-

Prírodných vied

environmentálna
Esteticko- kultúrna

Tanca

Kreativity

Experimentuj a bádaj

33

Rybársky

33

Tanečná prípravka

32

Mažoretky

32

Tvorivé

33

dielne/šperkársky
Telesná a športová

Športu

Šikovné ručičky

32

Futbalový prípravka

33

Futbalový žiaci Šaštín

33

Futbalový Stráže

33

Volejbalová prípravka

33

Futbalový pre dievčatá

33

Florbalový

33

Fit joga pre

33

začiatočníkov
Fit Joga

33

Klub detí a mamičiek

33

a oblasti

Záujmový útvar

Miesto konania
Adresa, učebňa
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ZÚ vedie

Počet

Prijatých

detí do 15

iných

rokov

osôb

Angličtina hrou

MŠ Šaštín

Szökeová

15

Anglický hrou

MŠ Stráže

Szökeová

11

Volejbalová prípravka

Telocvičňa ZŠ Šaštín

Beňo

10

Futbal dievčatá

Telocvičňa ZŠ Šaštín

Šedivá

5

Mažoretky

CVČ

Buchtová

10

Šperkársky/tvorivé

CVČ

Buchtová

5

Futbalový Stráže

Spartak Stráže

Havel

16

Klub detí a mamičiek

CVČ

Šedivá

30

Fit joga pre

CVČ

Komorná

2

14

Fit joga

CVČ

Komorná

2

6

Florbal

Telocvičňa ZŠ Šaštín

Komorná

21

Futbalový žiaci Šaštín

Telocvičňa ZŠ

Kečkéš

16

Tanečná prípravka

CVČ

Buchtová

14

Futbalový prípravka

Telocvičňa ZŠ

Skokánek

20

Rybársky

RO Gazárka

Schlosser

34

Šikovné ručičky

CVČ

Bučková

Experimentuj a bádaj

CVČ

Komorná

dielne

začiatočníkov

Počet členov v záujmových útvaroch celkom: 242 /217 detí

Por.č.

Názov záujmového útvaru

5
6

/25 dospelých

Počet členov v

Počet

ZÚ

vzdelávacích
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poukazov
1.

Angličtina hrou MŠ Šaštín

15

2.

Anglický hrou MŠ Stráže

11

3.

Volejbalová prípravka

10

4

4.

Futbal dievčatá

5

1

5.

Mažoretky

10

3

6.

Šperkársky/tvorivé dielne

5

3

7.

Futbalový Stráže

16

16

8.

Klub detí a mamičiek

30

9.

Fit joga pre začiatočníkov

16

10.

Fit joga

8

11.

Florbal

21

8

12.

Futbalový žiaci Šaštín

16

16

13.

Tanečná prípravka

14

1

14.

Futbalový prípravka

20

19

15.

Rybársky

34

1

16.

Šikovné ručičky

5

17.

Experimentuj a bádaj

6

Celkový počet členov v ZÚ: 242

1

1

Celkový počet prijatých vzdelávacích poukazov: 74

3. Hlavná náplň a úlohy CVČ
Počas školského roka CVČ vytváralo čo najlepšie podmienky na neformálne vzdelávanie
detí a mládeže. CVČ umožnilo aj dospelým sa zapojiť v rámci ZÚ do Fit jogy a od II. polroka
do ZÚ šikovné ručičky. Okrem pravidelnej záujmovej činnosti centrum uskutočnilo množstvo
podujatí, ktoré plnili rôzne funkcie a zapojili nielen deti aj rodičov, či seniorov. V druhom
polroku výrazne rozbehlo environmentálny program na školách a v materských škôlkach.



Výchovno-vzdelávacia činnosť sa riadila Výchovným programom CVČ, podľa
ročného plánu práce a rozvrhu týždennej činnosti- týždenným plánom.



Kontrolná činnosť bola zameraná na pravidelnú dochádzku detí do ZÚ, na dobré
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vzťahy detí v ZÚ, na rozvoj kľúčových kompetencií detí získaných vo výchovnovzdelávacom procese, ale i na dôkladnú prípravu vedúcich ZÚ a na dodržaní plánu v
ZÚ. Taktiež na dodržiavanie úloh vyplývajúcich z Výchovného programu. Tiež bola
zameraná na využívanie metodických pomôcok, počítačovej techniky v činnosti ZÚ
a taktiež pri príprave nových materiálov a pomôcok hlavne v oblasti Montessori
pedagogiky. Cenila sa kreativita a nové metodické postupy.


V priebehu školského roka sa uskutočnil celý rad podujatí pri rôznych príležitostiach,
výročiach, svetových dňoch, výstavy, súťaže, do ktorých boli zapojené nielen miestne
školy, ale aj školy z celého regiónu. Ďalej to boli prednášky, besedy a tvorivé
dielničky pre 4-ročné detičky.



Na podujatiach CVČ sme sa snažili predchádzať rôznym formám diskriminácie,
rasovej a etnickej neznášanlivosti, či už to bolo začlenením detí z rómskeho etnika do
podujatí a aktivít organizovaných pre deti zo ŠZŠ alebo rozhovormi s deťmi.



Individuálny prístup k deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia bol pre nás
prioritou, pretože nám ide o to, aby sme do činnosti v CVČ zapájali rovnako deti zo
všetkých sociálnych skupín ako aj deti so špeciálnymi potrebami zo ŠZŠ.



Aj pre deti MŠ boli ZÚ a to angličtina hrou vyučovaný zábavnou a nenáročnou
formou a organizované rôzne podujatia v oblasti športovej či kultúrnej.



Zorganizovali sme viaceré podujatia zamerané na zdravý životný štýl, športové
podujatia, návštevy krytej plavárne, klziska, podujatia zamerané na boj proti
HIV/AIDS, výlety pre deti zo ZÚ a z Klubu detí a mamičiek (ďalej KDaM)



U detí sme rozvíjali environmentálne cítenie v rámci podujatí ku Dňu Zeme,
Medzinárodnému dňu stromov, Dňu vody, pripravili environmentálny program pre
deti zo základnej aj materskej školy.



Pre členov rybárskeho ZÚ sa konali detské rybárske preteky, ktoré sme organizovali v
spolupráci s MO SRZ.



Pre mamičky sme zorganizovali 2x ročne burzu detského ošatenia, hračiek a potrieb
pre deti s environmentálnou náplňou a ďalšie podujatia.

4. Výchovno-vzdelávacia činnosť CVČ
4.1 Pravidelná záujmová činnosť
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V školskom roku 2018-2019 pracovali tieto ZÚ so zodpovednými vedúcimi:
1. Angličtina hrou

Szökeová

2. Anglický hrou

Szökeová

3. Volejbalová prípravka

Beňo

4. Futbal dievčatá

Šedivá

5. Mažoretky

Buchtová

6. Šperkársky/tvorivé dielne

Buchtová

7. Futbalový Stráže

Havel

8. Klub detí a mamičiek

Šedivá

9. Fit joga pre začiatočníkov

Komorná

10. Fit joga

Komorná

11. Florbal

Komorná

12. Futbalový žiaci Šaštín

Kečkéš

13. Tanečná prípravka

Buchtová

14. Futbalový prípravka

Skokánek

15. Rybársky

Schlosser

16. Šikovné ručičky

Bučková

17. Experimentuj a bádaj

Komorná

V I. aj II. polroku prebiehal v pravidelnej činnosti kurz Jogy pre dospelých pod vedením
lektora Ondreja Slováka, ktorý bezodplatne spolupracoval s CVČ a sponzorsky daroval
dohodnutú čiastku na činnosť CVČ.
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4.2 Príležitostná záujmová činnosť
Hlavnú náplň činnosti CVČ tvorili ZÚ, ale dôležitou súčasťou našej práce boli i príležitostné
podujatia, súťaže a zábavné podujatia, kvízy, stretnutia so známymi osobnosťami.
Oddelenie

Počet akcií

Počet

Z toho do

Z toho nad

účastníkov

15 rokov

15 rokov

Jazyky

3

236

186

50

Spoločenských

3

64

57

7

Prírodných vied

7

326

219

107

Kultúry a umenia

42

819

504

315

Telovýchovy a

18

2171

1413

758

Turistika a branné

2

95

83

12

Rodičia a deti

9

1793

707

1086

Iné

9

2123

1242

881

Ekológia

25

1492

916

576

SPOLU

118

9119

5327

3792

vied

športu

Príležitostná činnosť zahŕňala akcie, ktoré prezentovali činnosť CVČ na verejnosti. CVČ
spolupracovalo s kultúrnou komisiou Mesta Šaštín-Stráže, so školami v meste- MŠ, ZŠ, ŠZŠ,
so Zariadením pre seniorov, s farským úradom a oratóriom, s organizáciami a ZO SZTP
s Futbalovým klubom Slovan Šaštín, Spartak Stráže so Športovým klubom Borský Mikuláš,
so ZŠ v Borskom Mikuláši. Príležitostná činnosť bola zameraná na širšiu verejnosť, nielen pre
deti so záujmových útvarov. KDaM navštevovali rodičia s deťmi nielen so Šaštína-Stráží, ale
aj s Borského Mikuláša a Borského Svätého Jura.
CVČ pravidelne propagovalo svoju činnosť a plánované aktivity:


na vlastnej webovej stránke www.cvcbetarik.estranky.sk



na webovej stránke mesta Šaštín-Stráže



vo vývesnej skrinke pred budovou Mestského úradu a v meste



regionálnej tlači – My Záhorie, Záhorák, Hlásnik
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na plagátoch a informačných materiáloch CVČ v budove CVČ a v školách



na facebookovej stránke https://www.facebook.com/cvc.betarik

Zoznam podujatí- prehľad príležitostnej činnosti v školskom roku
2018/2019


cezpoľný beh v spolupráci s CVČ Stonožka



Šarkaniáda v spolupráci s oratóriom



Branné cvičenie v spolupráci so ZŠ



Športový deň pre MŠ a Športový deň pre deti so ŠZŠ



Čaro jesene - veselé tvorenie



Výlet na minifarmu v Lubine



Medzinárodný deň stromov



Ekoprogram pre žiakov 5. ročníka- Medzinárodný deň stromov



Jesenné tvorivé dielne pre ŠZŠ



Blšák a environmentálne aktivity 2 x



Lampiónový sprievod v spolupráci s MŠ



Futbal pre ŠZŠ



Dielničky pre 4- ročné detičky 2x do mesiaca



Návšteva plavárne v Senici z KDaM



Kampaň Červené stužky- prezentácia, diskusia, kvíz 7. až 9. ročník ZŠ ŠaštínStráže a Borský Mikuláš



Odovzdávanie cien najkrajšia vianočná dekorácia



Mikuláš na Námestí slobody- vystúpenie tanečnej prípravky



Mikulášske besiedky v krúžkoch a v KDaM



Vystúpenie v Zariadení pre seniorov, vianočný punč



Vianočné tvorivé dielne pre ŠZŠ



Florbalový turnaj rodičov a detí



Športový deň a stolnotenisový turnaj



Montessori aktivity pre deti z MŠ



Bábkové divadielko v ŠZŠ



Vystúpenie mažoretiek



Prednáška o nosení detí
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Návšteva klziska v Senici



Fašiangové tradície pre deti z MŠ



Strašidielka verzus rozprávkové postavičky



Súťaž „Poznáš svoje mesto Šaštín-Stráže?“



Súťaž v anglickom jazyku Do you speak english?



Veľkonočné tvorivé dielne ŠZŠ



Návšteva plavárne v Senici a útulku



Športové hry v rámci jarného prímestského tábora



Kvalifikácia na školské majstrovstvá v okrese vo florbale chlapcov



Spoločenské hry, záhady a hlavolamy v knižnici



Výstava „Dni fantázie“



Výroba mydielok



Návšteva cinemax Skalica



Veľkonočné tvorivé dielne v zariadení pre seniorov



Literárna súťaž „Moje Slovensko“



Deň vody pre 7. ročník ZŠ



Dopravná výchova



Deň dobrovoľníctva v meste- Deň Zeme



Beseda so spisovateľkou Džerengovou



Detské rybárske preteky



Environmentálny program v MŠ, ZŠ Šaštín-Stráže, Borský Mikuláš



Dni zdravia a pohybu- Míľa pre zdravie, sparťanské hry, bežecké preteky
jumping, športová chôdza



Shakespeare v nás- súťaž v anglickom jazyku na I. a II. stupni



Deň detí RO Gazarka- kemp



Charitatívne podujatie Postavme Ninku na nohy



Otvorené hodiny



Turnaj o pohár primátora- futbal



Výlet detí Valtice-stezka bosou nohou



Šaštínské kolečko- detské cyklistické preteky



Pomoc na Mikroregióne – kultúrne slávnost
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4.3.

Prázdninová činnosť

Centrum voľného času zabezpečovalo činnosť pre deti aj počas prázdnin, kedy deti disponujú
najväčším množstvom voľného času.

Počas vedľajších prázdnin- jarných, vianočných, jesenných a veľkonočných sme
zorganizovali tieto podujatia:


Florbalový turnaj rodičov a detí



Jarný prímestský tábor- športové aktivity v telocvični, aktivity, hry, súťaže,
teamworkové aktivity, návšteva plavárne a útulku v Senici, Cinemaxu v Skalici,
výroba mydielok, záhady a hlavolamy

Počas letných prázdnin


Prímestské letné tábory, dva turnusy s témami: „Každý deň nový zážitok“ a „Z
každého rožka troška“ s celkovým počtom detí 49. Oba turnusy boli naplnené
bohatým a pestrým programom s hrami, súťažami, výletmi, kúpaním a zábavou.
Každý turnus mala na zodpovednosť a viedla jedna vychovávateľka Eva Buchtová
a Karolína Šedivá pod dohľadom riaditeľky CVČ Hany Komornej a pomocnú
animátorskú činnosť vykonávala Karolína Jarábková. Fungoval v čase od 8:00 do
16:00 hod.



Pobytový dobrodružný tábor v Ráztočne sa uskutočnil v auguste s celkovým počtom
detí 23. Tábor bol zamerané na pobyt v prírode, turistiku, poznávanie prírody, aktivity,
hry, športové aktivity, vzájomné spoznávanie, kúpanie, dobrodružstvo, spoznávanie
života baníka a celkom význam baníctva a pod. Vedúcou tábora bola Hana Komorná,
animačnú činnosť vykonávala Karolína Šedivá a činnosť horského vodcu a asistenta
zabezpečoval Ján Dubai, zdravotnícku činnosť vykonával Martin Nemec.



Na začiatku prázdnin v júli sa uskutočnil 3-denný výlet do Tatier s ubytovaním
v Chate Medvedica, s návštevou Aquacity Poprad a s turistikou v Tatrách. Počet detí
16 a 2 dospelí, 2 pedagogickí zamestnanci CVČ- Hana Komorná a Eva Buchtová.
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5. Údaje o projektoch

V školskom roku 2018/2019 bolo vypracovaných viacero projektov a niektoré boli aj
realizované.


Projekt Deň zdravia a pohybu v meste bol podporený Nadáciou TESCO v grantovom
programe „Vy rozhodujete my pomáhame“ vo výške 600,- €, ktorý bol realizovaný
v 11.júna 2019. Podujatie zahŕňalo predovšetkým športové aktivity, bežecké preteky,
prezentáciu športovej chôdze, Míľu pre zdravie, jumping, sparťanské hry, tanečné
aktivity pre deti z MŠ.



Ďalším projektom, na ktorom sa podieľalo aj CVČ, bolo charitatívne podujatie
Postavme Ninku na nohy. Grantový program Búrame bariéry vyhlásila Nadácia ZSE
v spolupráci s Asociáciou pomoci postihnutých APPA a bol podporený sumou 1000,eur. Vo verejnej zbierke bolo vyzbieraných 6595,- eur pre Ninku Barešovú. Podujatie
sa konalo 25.5.2019. CVČ okrem celkovej organizácie podujatia spolu so
zamestnancami ŠZŠ v Šaštíne-Strážach, pripravilo pre deti tvorivé dielne a zdobenie
tortičiek.



Tiež sme sa zapojili do projektovej výzvy o Giga balenie plastelíny (9 kg/ 10 farieb),
na ktorom sme sa spolupodieľali sumou 18,58 eur. Týmto projektom podporujeme
kreatívne hry v práci s deťmi.



Zapojili sme sa aj do projektovej výzvy Nadácie SPP s projektom Športujeme
netradične so žiadosťou na príspevok 1252,- eur. Uvedený projekt nebol podporený.



Posledným projektom v školskom roku 2018/2019 bol projekt v rámci Nadácie ZSE
Rozprúdime regióny na projekt Šaštínske kolečko- cyklistické preteky. Daný projekt
bol schválený a finančný príspevok vo výške 850,- bude použitý v nasledujúcom
školskom roku 2019/2020.

6. Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach
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Centrum voľného času Beťárik je umiestnené

v budove na prízemí spolu s Mestskou

knižnicou na poschodí s priľahlým priestorom okolo budovy oddeleným plotom od
rozostavaného domu a cesty. Priestory v budove boli v tomto školskom roku postačujúce na
pravidelnú aj príležitostnú činnosť.


Pre potreby záujmovej činnosti sú k dispozícii spoločenská miestnosť s internetovým
pripojením, miestnosť určená pre Klub detí a mamičiek. Pri menšom počte detí bola
využívaná aj miestnosť vychovávateliek.



Na účely športových záujmových útvarov má CVČ k dispozícii telocvičňu v Základnej
škole Šaštín a tiež bola využívaná telocvičňa oratória.



V prípade príležitostných aktivít a počas letného prímestského tábora bolo k dispozícii
aj oratórium, futbalové ihrisko a telocvičňa v priestoroch Baziliky Sedembolestnej
Panny Márie.



Priestor v okolí budovy-záhrada bol počas roka rekultivovaný a rekonštruovaný,
pribudol drevený prístrešok na bicykle a kočíky v prednej časti budovy.



Pre výučbu Anglického jazyka boli využívané priestory MŠ.

Do inventáru pribudli police v spoločenskej miestnosti, policová skrinka v Klube detí
a mamičiek, Futbalovej prípravke na dresy bola zakúpená šatníková skriňa. Vybavené boli
záujmové útvary ako florbalový- brankársky dres, vak na hokejky a rukavice, pre deti
z futbalovej prípravky boli zakúpenú bundy, pre futbalistov-žiakov zo Spartak Stráže
dresy,

tonery a iný drobný materiál potrebný na činnosť záujmových útvarov a na

realizáciu príležitostnej činnosti.

7. Propagačno-edičná činnosť

CVČ aj v tomto školskom roku propagovalo samotnú činnosť centra, informovalo
o nadchádzajúcich podujatiach, uverejňovalo svoje články z činností na webových stránkach,
či v tlači.
Informovalo prostredníctvom nástenky v ZŠ, využívalo vývesnú skrinku pred MsÚ, nástenku
na chodbe MsÚ. Panely vo vchode do CVČ, na chodbe i v spoločenskej miestnosti. Taktiež
svoje plagáty umiestňovalo vo vývesných vitrínach mesta, v obchodoch a pod.
Pravidelne zasielame príspevky z našej činnosti do tlače ako je Záhorák a Hlásnik. Pravidelne
dopĺňame WEB stránku nášho zariadenia http://www.cvcbetarik.estranky.sk/ , kde
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informujeme o všetkých pripravovaných podujatiach a uverejňujeme fotografie zo súťaží,
podujatí a kurzov. K tomuto účelu tiež využívame aj webovú stránku Mestského úradu
v Šaštíne-Strážach http://www.mestosastinstraze.sk/ .
Informujeme

aj

prostredníctvom

sociálnych

sietí,

facebookovej

stránky

https://www.facebook.com/cvc.betarik, ktorú deti aj rodičia využívajú čoraz častejšie.
V CVČ je k dispozícii kronika CVČ ale i fotodokumentácia z našej činnosti, ktorú si môžu
pozrieť deti i návštevníci zariadenia.
K propagácii slúžia aj spomienkové a pochvalné listy na tábory, naše vysvedčenia , ktoré
dostávajú všetci absolventi ZÚ, alebo aj DVD s fotkami a videami z letného pobytového
tábora.

8. Riadiaca činnosť
Dvakrát mesačne sa konali pracovné porady zamerané na prípravu mesačného plánu a
zhodnotenie uplynulého mesiaca a niekedy podľa potreby aj viackrát podľa pripravovaného
väčšieho počtu podujatí, prípadne organizačne náročnejších podujatí. Keďže počet
zamestnancov je nízky, konzultácie, pracovné debaty boli nepravidelnou, ale častou
činnosťou.
Uskutočnili sa 3 Pedagogické rady, na ktorých bol schválený Plán práce CVČ na školský rok
2018/2019 , Správa o činnosti za šk. rok 2017/1 , školský poriadok, poplatky za ZÚ, formy
úhrady, vyhodnocovanie činnosti ZÚ.
Mesačne boli spracované Plány práce na konkrétny mesiac,

zamestnanci vypracovávali

týždenné plány, ktoré boli na konci týždňa vyhodnotené . Tu bola zaznamenaná ich činnosť
počas celého týždňa.
Pravidelne sme

zhotovovali a viedli pedagogickú dokumentáciu.

Riaditeľka zariadenia

kontrolovala správnosť a vedenie pedagogickej dokumentácie.
Patria sem: týždenné plány, triedne knihy ZÚ, OZ podujatí , Knihy podujatí, evidencia detí,
evidencia príjmových dokladov poplatkov od detí. Činnosť SRRZ-RZ pri Centre voľného
času Beťárik. Zápisnice zo zasadnutí RŠ pri CVČ.
Ostatnú dokumentáciu CVČ viedla riaditeľka zariadenia:
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 zápisnice z pracovných porád a Pedagogických rád
 evidenciu sťažností
 evidenciu pečiatok
 knihu dochádzky
 mesačné hlásenia dochádzky na mzdový úsek
 Správu o činnosti CVČ za príslušný šk. rok
 inventarizačné knihy, ročnú inventarizáciu
 štatistické výkazy a hlásenia
 zápisnice z Rady školy viedla p. Buchtová
 knihu hospitácií
 hodnotiace listy zamestnancov
 náplň práce pedagogických zamestnancov
 pracovný poriadok pre zamestnancov
 školský poriadok pre deti

FINANČNÉ ZABEZPEČENIE


z podielových daní mesta



z príjmov poplatkov za ZÚ

CENNÍK POPLATKOV ZA POLROK V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019
schválený v Dodatku č.5 k VZN mesta Šaštín-Stráže č.2/2011 o výške príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov na školách a školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti
mesta Šaštín-Stráže
áujmový útvar

Výška poplatku so

Výška poplatku bez

vzdelávacím poukazom

vzdelávacieho poukazu

Jazykový

5,- €

10,- €

Tanečný

5,- €

10,- €

Športový

5,- €

10,- €

Kultúrno-spoločenský

5,- €

10,- €

Ekologicko-prírodovedný

5,- €

10,- €
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Rybársky

2,- € s platným

rybárskym lístkom

Klub detí a mamičiek

5,- €

Mládež od 15-18 rokov

10,- €

Dospelí do 30 rokov

25,- €

Deti v hmotnej núdzi budú od poplatku úplne oslobodené. Rodičia odovzdajú potvrdenie
o hmotnej núdzi rodiny, podpíšu žiadosť o oslobodenie od poplatku.
Poplatky za krúžky sa uhrádzajú polročne a to formou jednorazového príkazu v banke na
účet do 10. dňa mesiaca október a do 10. dňa mesiaca február, alebo v hotovosti v CVČ.


dotácie a dary od sponzorov- z dotácie rozpočtu mesta v kalendárnom roku
2018 CVČ dostalo 800,- eur a na kalendárny rok 2019 mesto poskytlo finančnú
dotáciu 1800,- eur. Zo sponzorských darov CVČ dostalo celkom 90,- eur



príjmy z vlastnej činnosti



z projektov 1450,- eur



z príjmu 2% podielu zaplatenej dane k 31.7.2019 celkom 593,81 eur.

SWOT analýza
Cieľom tejto analýzy je získanie podkladov pre strategickú koncepciu vlastného rozvoja
CVČ, získanie východiska pre nadstavenie zmien v smerovaní CVČ. Na procese tvorby
SWOT analýzy sa zúčastnili interní zamestnanci centra.
SILNÉ STRÁNKY


Ponuka ZÚ reflektujúca požiadavky detí a rodičov



Dobré vzťahy medzi kolegyňami, dobrá pracovná klíma



Zlepšenie propagačnej činnosti podujatí



Flexibila a prispôsobivosť požiadavkám



Príležitosti na sebarozvoj a vzdelávania, podpora zo strany vedenia a záujem zo strany
zamestnacov



Využívanie výziev, grantov, vypracovanie úspešných projektov zo strany vedenia
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SLABÉ STRÁNKY


Nedostačujúce priestory na záujmovú činnosť- len jedna spoločenská miestnosť, malá
miestnosť pre KDaM



Závislosť na ZŠ-zapožičiavanie triedy, telocvične



Nízky počet účastníkov podujatí, nízky záujem zo strany rodičov a detí- pohodlnosť



Nepodávanie vždy presných informácií zo strany zamestnancov, nedostatočný dôraz
vedenia CVČ



Postupne ochabujúci záujem zo strany rodičov a detí počas roka v návštevnosti
niektorých záujmových útvarov (KDaM)

PRÍLEŽITOSTI


RO Gazárka, vhodné prostredie na rôzne outdoorové aktivity a hry



Kultúrne a historické pamiatky v meste a možnosť spolupráce



Zapájanie niektorých rodičov, ktorí prejavili skutočný záujem



Prepojenie generačné na niektorých spoločných podujatiach



Využitie možností ponuky grantových programov, tvorba projektov a tým získanie
financií pre činnosť CVČ



Zapojenie dobrovoľníkov do podujatí CVČ



Využívanie príležitostí na vzdelávanie



Výborná spolupráca s Mestskou knižnicou, s kultúrnou komisiou, Mestom ŠaštínStráže, s rehoľou spravujúcou Baziliku, s futbalovými klubmi v Šaštíne aj v Strážoch

RIZIKÁ


Postupne vznikajúca konkurencia na školách, v oratóriu a z vonkajších organizácii



Nejednoznačná legislatíva pre Centrá voľného času



Nízke platové ohodnotenie pedagogických aj externých pracovníkov bez príplatkov
počas sviatkov, za noc a pod.



Problém s čerpaním dovolenky



Chýbajúci koordinátor v meste, ktorý by skĺbil všetky podujatia v meste



Nevyspytateľnosť počasia pri niektorých podujatiach realizovaných vonku
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9. Záver a celkové zhodnotenie činnosti v školskom roku 2018/2019

Činnosť CVČ sa odvíjala od plnenia vytýčených hlavných úloh v Pláne práce na šk. rok
2018/19. Centrum voľného času vďaka podpore a dobrej spolupráce zo strany zriaďovateľa Mesta Šaštín-Stráže ponúka možnosť deťom aktívne a zmysluplne tráviť svoj voľný čas. No
nie vždy deti a rodičia vedia efektívne danú ponuku využiť, čo sa niekedy odzrkadlí
v návštevnosti na niektorých podujatiach. Keďže mesto a mnohé organizácie v ňom
naštartovali svoju činnosť a vznikla a väčšia možnosť podujatí v meste a niekedy prišlo aj ku
stretnutiu termínov podujatí, občania – deti si však môžu vyberať s ponúknutých možností.
Napriek tomu sa tešíme s mnohých úspešných podujatí, z toho, že ešte stále prichádzajú deti
do záujmových útvarov a trávia tak svoj voľný čas zmysluplne.
Za úspešné zvládnutie úloh v školskom roku 2018/2019 patrí poďakovanie všetkým
zamestnancom centra a externým zamestnancom ako aj dobrovoľníkom.
V tomto školskom roku sa podarilo zapojiť do ZÚ o 20 členov viac v porovnaní s minulým
školským rokov, otvoriť nové ZÚ, pripraviť nové a zaujímavé podujatia.
Nielen činnosť, ale aj prostredie CVČ prešlo mnohými zmenami a stalo sa tak príjemným
prostredím pre deti aj rodičov. V týchto zmenách chceme aj naďalej pokračovať a ešte do
konca kalendárneho roka uskutočniť to, čo sme mali v pláne v rámci rozpočtu a dotácie.
Podarilo sa vypracovať projekty na získanie dotácií pre najväčšie podujatie Deň zdravia
a pohybu a spolupracovať na charitatívnom podujatí Postavme Ninku na nohy.
Snahou CVČ v nasledovnom školskom roku bude:


pokračovať v inováciách a rozvoji CVČ Beťárik



kvalitnou prácou a sústavnou propagáciou zachovať a zvýšiť počty žiakov zapojených
do pravidelnej záujmovej činnosti a tým aj otvoriť nové ZÚ
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rozvíjať možnosti verejnej prezentácie pre jednotlivcov a kolektívy prostredníctvom
rôznych súťaží, prehliadok, výstav, besied, zaujímavých aktivít



inovovať a rozšíriť ponuku dopoludňajších náučných programov pre kolektívy ZŠ,
MŠ a ŠZŠ v oblasti environmentálnej výchovy so zameraním na ochranu prírody, v
oblasti zdravého životného štýlu a v oblasti bezpečnosti a prevencie pred negatívnymi
spoločenskými javmi



podporovať a naďalej vytvárať podmienky na zvyšovanie odbornej kvalifikácie
zamestnancov centra prostredníctvom školení a kurzov, či seminárov



pokračovať v komunikácii s členmi záujmových útvarov, s rodičmi a s verejnosťou.



neustále zlepšovať estetický a prakticky, bezpečný priestor školského zariadenia a
priľahlého areálu v spolupráci s mestom Šaštín-Stráže



pripravovať projekty pre získanie dotácií na činnosť CVČ, organizovanie nových
podujatí a zabezpečiť materiálne a priestorovo činnosť klubu.

V Šaštíne – Strážach , dňa 13.9.2019

Spracovala: Mgr. Hana Komorná
riaditeľka CVČ

Mgr. Hana Komorná

..................................................

riaditeľka CVČ

Eva Buchtová

..................................................

predseda Rady školy
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Mgr. Jaroslav Suchánek

..................................................

primátor mesta
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MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo:31
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 11. 12.2019
Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny 2019
Správa pre Mestské zastupiteľstvo

Materiál sa predkladá na základe:
Zákona č. 513/1991 Zb.

Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia MsZ
2. Návrh uznesenia MsR
3. Dôvodová správa

Materiál predkladá:
Mgr. Jaroslav Suchánek
primátor mesta
Materiál vypracoval:
Mgr. Patrícia Havlíčková Javorková
konateľka GAZÁRKA, s.r.o.

Šaštín-Stráže, 11.11. 2019
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NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č. ......../2019
zo dňa 11.12.2019
k Správe o vyhodnotení letnej turistickej sezóny 2019
1 ) Návrh na uznesenie MsZ

Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne- Strážach berie na vedomie Správu spol. GAZÁRKA s.r.o.
o vyhodnotení letnej turistickej sezóny v r. 2019.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

2 ) Uznesenie MsR
Mestská rada v Šaštíne- Strážach odporúča vziať na vedomie Správu GAZÁRKA s.r.o.
o vyhodnotení letnej turistickej sezóny v r. 2019.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

3 ) Dôvodová správa

Oboznámenie mestského zastupiteľstva o vykonaných prácach v rekreačnom stredisku,
o priebehu letnej turistickej sezóny a o hospodárení GAZÁRKA, s.r.o..
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GAZÁRKA, s. r. o., Alej 549, 908 41 Šaštín – Stráže
IČO 36 278 670, IČ DPH SK2022106955

Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny 2019
Správa pre MsZ

Predkladá:

Mgr. Patrícia Havlíčková Javorková
konateľ

Vypracovala:

Mgr. Patrícia Havlíčková Javorková
Svetlana Hladká

Šaštín – Stráže

november 2019
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1 Práce vykonané v priebehu roka 2019
V roku 2019 boli pred LTS a počas nej vykonané nasledovné práce:
-

-

čistenie ciest a chodníkov v chatovej oblasti;
opravy a údržby chatiek:
 odstránenie starého náteru a nanesenie nového vonkajšieho náteru na 5-lôžkových
chatkách a 4-lôžkových, obr.č.1, 2,3,4
 výmena pvc v chatke č. 24 a č. 25, obr.č. 5
 vymaľovanie 4-lôžkových chatiek a 6-lôžkových chatiek so SZ
príprava chatiek na ubytovanie (čistenie chatiek, doloženie chýbajúceho inventáru);
nákup vybavenia do chatiek (plastové stoličky, vešiaky, pvc obrusy, výmena 3 chladničiek);
údržba tenisového kurtu v (navezenie novej vrstvy antuky a príprava hracej plochy);
výmena terasových dosiek na chatkách;
čistenie pieskových pláží;
úprava svahu na jazere č. 5, obr.č.6 a obr.č. 7
výmena oplotenia chatovej oblasti obr.č. 8 a obr.č. 9;
oplechovanie stien ženských a mužských spŕch obr. č. 10, obr.č.11, obr.č.12;
oprava muriva elektrických skriniek v chatovej oblasti.

Práce, ktoré sa vykonali po ukončení LTS 2019:
-

zazimovanie chatiek;
demontáž lavíc a stolov oddychovej zóny;
demontáž šmykľaviek a hojdačiek na detskom ihrisku;
obnovenie náteru drevených častí detského ihriska;
oprava a náter zábradlia na parkovisku;
výroba drevených stolov.

2 Štatistika

2.1 Mesiac Júl
V júli 2019 bolo v RS Gazárka ubytovaných celkom 841 osôb, z toho:
Trvalý pobyt
Česká republika
Slovenská republika
Rakúska republika
Srbská republika
Ukrajina
SPOLU

Počet osôb
423
402
7
3
6
841
3
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Počet prenocovaní
1122
1152
10
6
9
2299

Počet turistov

Počet prenocovaní

Slovenská republika

Česká republika

Rakúsko

Slovenská republika

Rakúsko

Srbsko

Česká republika

Srbsko

Ukrajina

Ukrajina

1%

0%

1%

1%

50%

48%

0%

0%
49%

50%

2.1 Mesiac august
V auguste 2019 bolo v RS Gazárka ubytovaných celkom 807 osôb, z toho:
Trvalý pobyt
Slovenská republika
Česká republika
Rakúsko
Holandsko
Ukrajina
SPOLU

Počet osôb
403
398
1
5
3
807

Počet prenocovaní
792
946
1
15
3
1757

Počet prenocovaní

Počet turistov
Rakúsko

Slovenská republika

Slovenská republika

Česká republika

Česká republika

Ukrajina

Rakúsko

Holandsko

Holandsko

Ukrajina
1%

0%

0%

0%

33%

0%

1%
45%

54%

66%

4
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2.3 Zhodnotenie letnej turistickej sezóny 2019
Počet ubytovaných a počet prenocovaní počas LTS 2019 zostáva na približne rovnakej úrovni ako
v predchádzajúcich rokoch. Obsadenosť chatiek bola najvýraznejšia počas víkendov. Zvýšila sa
celková návštevnosť rekreačného strediska, čo bolo viditeľné hlavne počas teplých víkendov. Za
zvýšenie návštevnosti vďačíme najmä dobrej kvalite a čistote vody v jazere č. 1. Neustále pracujeme
na zvýšení kvality poskytovaného ubytovania, najmä opravami chatiek.

2.4 Podujatia
Apríl :

CESOM beh
Beh šaštínskymi bormi

Máj:

Detské rybárske preteky
Hlavné rybárske preteky

Jún

Deň detí
Sústredenie dorastencov Športového klubu orientačného behu
Kultúrne slávnosti mikroregiónu Šaštínsko
VW zraz - na Gazárke sa konal v poradí 7. ročník zrazu vzduchom chladených VWčiek organizovaných klubom Aircooled Maniacs

Júl

Vianoce – je súkromné podujatie, ktoré si každoročne pripravujú českí turisti
a obsadia takmer polovicu ubytovacej kapacity RS Gazárka
Turnaj v plážovom volejbale

September

Superb zraz

3 Náklady a výnosy
Celkové výnosy RS Gazárka do 31.10.2019 sú vo výške 114 154,07 €. Do výnosov je započítaná
dotácia Mesta Šaštín – Stráže a dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, poskytnutá na
vytvorené pracovné miesto pre UoZ.
Tržby a vlastné výkony a tovar RS Gazárka do 31.10.2019 predstavujú sumu 43 360,07 €.
Náklady na prevádzku RS Gazárka do 31.10.2019 sú vo výške 88 348,47 €.
Celkový rozpis výnosov a nákladov ku dňu 31.10.2019 je uvedený v Ostatných prílohách,
Príloha č.1 (Výsledovka jednoduchá)

5
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3.1 Získané finančné prostriedky
V roku 2019 nám bol poskytnutý príspevok na vytvorenie 4 pracovných miest v trvaní 6, 7 a 9
mesiacov prostredníctvom projektu „Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných
aktívnych opatrení na trhu práce“ vo výške 18 520,85 €.
3.2 Daň za ubytovanie
V roku 2019 bol počas LTS od rekreantov vybraný miestny poplatok - daň za ubytovanie
vo výške 2011,50 € a poplatok za mestské rybárske lístky vo výške 398,- €. Finančné prostriedky boli
odvedené v hotovosti do pokladnice Mestského úradu.
3.3 Informácia k Výsledovke
Vo výsledovke jednoduchej sú na strane 2 uvedené výnosy. Na účte 602 a 604 sú analyticky
(602 011, 604 007,...) uvedené tržby len do 30.06.2019, nakoľko sme prešli na e-kasu, ktorá
v priebežnej uzávierke nezobrazuje tržby za jednotlivé položky predaných služieb a tovaru, uvádza
len sumu spolu. Pre lepšiu orientáciu sme vyhotovili report predaja za obdobie od 01.07.2019 do
31.10.2019 (Príloha č. 2), v ktorom sú uvedené tržby za jednotlivé položky. Tieto položky sú celkovo
zarátané na analytickom účte 602 005 Tržby hotovostné CHO.

4 Plán prác na rok 2020
Prvý polrok:
 výmena poškodených striešok na 4-lôžkových chatkách a na zamestnaneckej chatke;
 výmena okien na chatkách č. 25,26,57 a 58;
 oprava interiéru chatiek č. 20,21,22,23 ( vymaľovanie interiéru, výmena políc, oprava
podlahy);
 výmena kuchynských liniek v 6-lôžkových chatkách so SZ;
 výmena sprchových kútov v 6-lôžkových chatkách so SZ;
 úprava hlavnej pláže na jazere č. 1.
V jarných mesiacoch roku 2020 plánujeme v areáli autokempu skúšobne vysadiť menšie záhony
lúčnych kvetov, ktoré sú v súčasnosti veľmi populárne pre nízku náročnosť na údržbu a navyše majú
kvetinové záhony aj estetickú funkciu a mnohé ekologické prínosy.
V rekreačnom stredisku Gazárka sa budú konať 28.03. – 29.03.2020 medzinárodné preteky
v orientačnom behu. Preteky v orientačnej cyklistike sa budú konať 06.06. – 07.06.2019.
Boli sme oslovený aj ponukou prezentácie rekreačného strediska Vojenským kartografickým
ústavom Harmanec, ktorý pripravujú aktualizáciu turistickej a cykloturistickej mapy Chvojnická
pahorkatina – Skalica. Mapu bude možné zakúpiť v e-shope VKÚ Harmanec, v kníhkupectvách
a bude dostupná v každej obci, ktorá má na mape prezentáciu.

6
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Prílohy
Obrazová príloha

Obrázok 1

Obrázok 2

Obrázok 3
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Obrázok 4

Obrázok 5

Obrázok 6
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Obrázok 7

Obrázok 8

Obrázok 9
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Obrázok 10

Obrázok 11

Obrázok 12
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Ostatné prílohy
Príloha č. 1
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Príloha č. 2
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MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: 32
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne – Strážach
Dňa 11.12.2019
k zmene členov dozornej rady obchodnej spoločnosti GAZÁRKA, s. r. o., ktorej jediným
spoločníkom je Mesto Šaštín – Stráže

Materiál sa predkladá na základe:
- vlastný podnet

Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia MsZ
2. Dôvodová správa

Materiál predkladá:
Mgr. Jaroslav Suchánek
primátor mesta

Materiál vypracoval:
JUDr. Katarína Filová

Šaštín – Stráže, dňa 11.11.2019
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1.Návrh uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne – Strážach č. ......../2019 zo dňa .........
k zmene členov dozornej rady obchodnej spoločnosti GAZÁRKA, s. r. o., ktorej jediným
spoločníkom je Mesto Šaštín – Stráže
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne – Strážach
schvaľuje
na základe ustanovenia § 11 ods. 4, písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov vykonanie zmeny dozornej rady obchodnej spoločnosti
GAZÁRKA, s. r. o. so sídlom: Alej 549, 908 41 Šaštín – Stráže, IČO: 36 278 670, zapísanej
v obchodnm registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl. č. 17930/T, ktorej jediným
zakladateľom a jediným spoločníkom je Mesto Šaštín – Stráže, tak, že zástupcami mesta v
dozornej rade budú nasledovné osoby:
1.Ing. Renáta Medňanská, byt. Šaštín-Stráže, Pri rybníku 1307
2. Miroslav Nosek, byt. Šaštín-Stráže Pri štadióne 1401
3. Ing. Oto Kozánek, byt. Šaštín-Stráže, Záhorácka 57
4. Vladimír Sofka, byt. Šaštín-Stráže, Pri kadúbku 1614/15
5. Mgr. Kristína Pöstenyi, byt. Šaštín-Stráže, , Komenského 1043/11
6.Mgr. Ľudmila Menšíková, byt. Šaštín-Stráže, Štúrova 615/40
7. Ing. Andrej Vajči, byt. Šaštín-Stráže, Piesočná 736/20
8. Cyril Filípek, byt. Šaštín-Stráže, Vŕšky 1387
9. Ing. Bc. Michal Kvačkaj, byt. Šaštín-Stráže, Zákostolie 816

Prítomní:

Hlasovanie:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

2. Návrh uznesenia
Mestskej rady v Šaštíne – Strážach č. ......../2019 zo dňa 4.12.2019
k zmene členov dozornej rady obchodnej spoločnosti GAZÁRKA, s. r. o., ktorej jediným
spoločníkom je Mesto Šaštín – Stráže
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mestská rada v Šaštíne – Strážach
odporúča schváliť
na základe ustanovenia § 11 ods. 4, písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov vykonanie zmeny dozornej rady obchodnej spoločnosti
GAZÁRKA, s. r. o. so sídlom: Alej 549, 908 41 Šaštín – Stráže, IČO: 36 278 670, zapísanej
v obchodnm registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl. č. 17930/T, ktorej jediným
zakladateľom a jediným spoločníkom je Mesto Šaštín – Stráže, tak, že zástupcami mesta v
dozornej rade budú nasledovné osoby:
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1.Ing. Renáta Medňanská, byt. Šaštín-Stráže, Pri rybníku 1307
2. Miroslav Nosek, byt. Šaštín-Stráže Pri štadióne 1401
3. Ing. Oto Kozánek, byt. Šaštín-Stráže, Záhorácka 57
4. Vladimír Sofka, byt. Šaštín-Stráže, Pri kadúbku 1614/15
5. Mgr. Kristína Pöstenyi, byt. Šaštín-Stráže, , Komenského 1043/11
6.Mgr. Ľudmila Menšíková, byt. Šaštín-Stráže, Štúrova 615/40
7. Ing. Andrej Vajči, byt. Šaštín-Stráže, Piesočná 736/20
8. Cyril Filípek, byt. Šaštín-Stráže, Vŕšky 1387
9. Ing. Bc. Michal Kvačkaj, byt. Šaštín-Stráže, Zákostolie 816

Hlasovanie:

Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

Dôvodová správa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 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...“.
Podľa ustanovenia § 125 ods. 1, písm. g) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov „Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti.
Do jeho pôsobnosti patrí: .... g) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov dozornej
rady...“.
Podľa ustanovenia § 132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov „Ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník
pôsobnosť valného zhromaždenia. Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone
pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí ho podpísať, ak tento
zákon neustanovuje inak. Ak ide o rozhodnutie podľa § 125 ods. 1 písm. e), f), i), j) a ods. 2,
pravosť podpisu jediného spoločníka na tomto rozhodnutí musí byť úradne osvedčená.
Doterajšia dozorná rada obchodnej spoločnosti GAZÁRKA, s. r. o. funguje od zlúčenia so
spoločnosťou Správa majetku mesta Šaštín – Stráže , s. r. o. v zložení:
- Miroslav Nosek, Pri štadióne 1401, 908 41 Šaštín-Stráže,
- Cyril Filípek, Vŕšky 1387, 908 41 Šaštín-Stráže,
- Branislav Kozánek, M.R. Štefánika 238, 908 41 Šaštín-Stráže,
- Mgr. Rudolf Ovečka, Alej 579, 908 41 Šaštín-Stráže,
- JUDr. Edita Lehocká, Pri rybníku 1305/30, 908 41 Šaštín – Stráže,
- Ing. Marián Javorka, Alej 578, 908 41 Šaštín – Stráže,
- Mgr. Vladimír Hladík, Na Pažiti 1477, 908 41 Šaštín – Stráže,
- Marián Rozbora, Nádražná 1534, 908 41 Šaštín – Stráže.
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Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šaštíne – Strážach, bude jediným
spoločníkom prijaté rozhodnutie v nasledovnom znení:
„Mesto Šaštín – Stráže, Alej 549, 908 41 Šaštín – Stráže, IČO: 00 310 069, zast. Mgr.
Jaroslavom Suchánkom, primátorom mesta ako jediný spoločník obchodnej spoločnosti
GAZÁRKA, s. r. o., so sídlom: Alej 549, 908 41 Šaštín – Stráže, IČO: 36 278 670 pri
vykonávaní pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti GAZÁRKA, s. r. o. prijalo
nasledovné rozhodnutie:
Jediný spoločník obchodnej spoločnosti GAZÁRKA, s. r. o. vykonávajúci pôsobnosť valného
zhromaždenia odvoláva k .............. nasledovných členov dozornej rady spoločnosti:
1. Miroslav Nosek, Pri štadióne 1401, 908 41 Šaštín-Stráže,
2. Cyril Filípek, Vŕšky 1387, 908 41 Šaštín-Stráže,
3. Branislav Kozánek, M.R. Štefánika 238, 908 41 Šaštín-Stráže,
4. Mgr. Rudolf Ovečka, Alej 579, 908 41 Šaštín-Stráže,
5. JUDr. Edita Lehocká, Pri rybníku 1305/30, 908 41 Šaštín – Stráže,
6. Ing. Marián Javorka, Alej 578, 908 41 Šaštín – Stráže,
7. Mgr. Vladimír Hladík, Na Pažiti 1477, 908 41 Šaštín – Stráže,
8. Marián Rozbora, Nádražná 1534, 908 41 Šaštín – Stráže
a vymenováva nových členov dozornej rady spoločnosti ku dňu ..... nasledovne:
1.Ing. Renáta Medňanská, byt. Šaštín-Stráže, Pri rybníku 1307
2. Miroslav Nosek, byt. Šaštín-Stráže Pri štadióne 1401
3. Ing. Oto Kozánek, byt. Šaštín-Stráže, Záhorácka 57
4. Vladimír Sofka, byt. Šaštín-Stráže, Pri kadúbku 1614/15
5. Mgr. Kristína Pöstenyi, byt. Šaštín-Stráže, , Komenského 1043/11
6.Mgr. Ľudmila Menšíková, byt. Šaštín-Stráže, Štúrova 615/40
7. Ing. Andrej Vajči, byt. Šaštín-Stráže, Piesočná 736/20
8. Cyril Filípek, byt. Šaštín-Stráže, Vŕšky 1387
9. Ing. Bc. Michal Kvačkaj, byt. Šaštín-Stráže, Zákostolie 816
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MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: 33
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 11.12.2019
Návrh plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach na
rok 2020

Materiál sa predkladá na základe:
-

Návrh primátora mesta -

Materiál obsahuje:
1.
2.
3.
4.

Návrh uznesenia MsZ
Návrh uznesenia MsR
Dôvodová správa
Materiál ( Harmonogram zasadnutí)

Materiál predkladá:
Mgr. Jaroslav Suchánek
primátor mesta
Materiál vypracoval:
JUDr. Terézia Lang

Šaštín-Stráže, 02.12.2019
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NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č. ..........
zo dňa 11.12.2019
k návrhu Návrh plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v ŠaštíneStrážach na rok 2020
Číslo materiálu: 33
Predkladá: Mgr. Jaroslav Suchánek
__________________________________________________________________________
1.Návrh uznesenia MsZ v Šaštíne-Strážach
Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach berie na vedomie Plán práce Mestského
zastupiteľstva v Šaštíne -Strážach a Mestskej rady v Šaštíne -Strážach na rok 2020 podľa
pripojeného materiálu.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

2.Návrh uznesenia MsR v Šaštíne-Strážach
Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu vziať na vedomie Plán práce Mestského
zastupiteľstva v Šaštíne -Strážach a Mestskej rady v Šaštíne -Strážach na rok 2020 podľa
pripojeného materiálu.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

3. Dôvodová správa
V zmysle § 12 prvej vety zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov ( ďalej len ako „zákon“) „Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej
však raz za tri mesiace...“ Podľa § 13 ods. 4 písm. a ) zákona Starosta/primátor „zvoláva a
vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady/mestskej rady, ak tento zákon
neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia.“
Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2020 je zostavený tak, že rešpektuje zákonné
pravidlo konania mestského zastupiteľstva spravidla raz za tri mesiace.
Odporúčanie pre predsedov komisií:
Odporúčame komisie zvolať pred poradou poslancov tak, aby boli výstupy/závery
z komisie k dispozícii už na porade.
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Plán práce MsZ a MsR je orientačný a v prípade nepredvídateľných okolností je možné sa od
nich odchýliť.
4. Materiál ( Harmonogram )

Mesiac

Mestská rada v ŠaštíneStrážach

Mestské zastupiteľstvo
v Šaštíne-Strážach

Január

22.1.2020

29.01.2020

Marec

18.3.2020

25.03.2020

Jún

17.6.2020

24.06.2020

September

16.9.2020

23.09.2020

December

2.12.2020

09.12.2020
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MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: 34
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
dňa 11.12.2019

Návrh na prenájom časti pozemku parc.č. E-KN 18/1 v k.ú. Šaštín

Materiál sa predkladá na základe:
- žiadosti SUBESTAV, s.r.o., Lakšárska Nová Ves
Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia MsZ
2. Dôvodová správa
3. Zámer prenájmu ako prípad osobitného zreteľa

Materiál predkladá:
Mgr. Jaroslav Suchánek
Primátor mesta
Materiál vypracoval:
Ing. Gabriela Baďurová

Šaštín-Stráže, 02.12.2019
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NÁVRH
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠAŠTÍNE-STRÁŽACH
č. ......../2019
zo dňa 11.12.2019
k návrhu na schválenie zámeru prenájmu časti pozemku parc.č. E-KN 18/1 v k.ú. Šaštín
Číslo materiálu: 34
Predkladá:

Mgr. Jaroslav Suchánek

___________________________________________________________________________
1. Návrh uznesenia MsZ v Šaštíne-Strážach
Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach schvaľuje zámer prenájmu v zmysle § 9a ods. 9 písm.

c/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení nesk. predpisov časti mestského pozemku parc. č. EKN 18/1 vo výmere 4777 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vedenom na LV č. 3877 prenájom vo výmere 100m2 – skladovacia , resp. odstavná plocha v k.ú. Šaštín, SUBESTAV s.r.o., so
sídlom Lakšárska Nová Ves, Mikulášov 59. Dobu nájmu sa stanovuje na do 31.12.2020. Cena
prenájmu sa stanovuje nasledovne 1Euro/m2/rok
Dôvod hodný osobitného zreteľa :
Mestské zastupiteľstvo konštatuje, že žiadateľ je nájomcom susedného objektu č. 1195 parc.č. 279/2
v k.ú. Šaštín má umiestnenú predajňu stavebnín, na vlastnom
pozemku nedokáže umiestniť
zodpovedajúci počet parkovacích miest pre prevádzku. Nájomca zveľadí predmet nájmu formou
pokládky dlažby na prenajatom pozemku pre uskladnenie materiálu a parkoviska pre zákazníkov.

Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:

Zdržali sa:

Návrh uznesenia MsR v Šaštíne-Strážach

Mestská rada v Šaštíne-Strážach schvaľuje zámer prenájmu v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č.
138/1991 o majetku obcí v znení nesk. predpisov časti mestského pozemku parc. č. E-KN 18/1 vo
výmere 4777 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vedenom na LV č. 3877 - prenájom
vo výmere 100m2 – skladovacia , resp. odstavná plocha v k.ú. Šaštín, SUBESTAV s.r.o., so sídlom
Lakšárska Nová Ves, Mikulášov 59. Dobu nájmu sa stanovuje na do 31.12.2020. Cena prenájmu sa
stanovuje nasledovne 1 Euro/m2/rok
Dôvod hodný osobitného zreteľa :
Mestská rada konštatuje, že žiadateľ je nájomcom susedného objektu č. 1195 parc.č. 279/2 v k.ú.
Šaštín má umiestnenú predajňu stavebnín, na vlastnom pozemku nedokáže umiestniť zodpovedajúci
počet parkovacích miest pre prevádzku. Nájomca zveľadí predmet nájmu formou pokládky dlažby na
prenajatom pozemku pre uskladnenie materiálu a parkoviska pre zákazníkov.
Hlasovanie: Prítomní:

Za:

Proti:
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Zdržali sa

3. Dôvodová správa
Žiadosti SUBESTAV s.r.o., Lakšárska Nová Ves 59 o prenájom časti mestského pozemku
bolo vyhovené, nakoľko žiadateľ je nájomcom susedného objektu č. 1195 parc.č. 279/2 v k.ú. Šaštín
má umiestnenú predajňu stavebnín, na vlastnom pozemku nedokáže umiestniť zodpovedajúci počet
parkovacích miest pre prevádzku.

Zámer prenajať majetok sa bude po schválení v mestskom zastupiteľstve zverejňovať
na
a./ úradnej tabuli mesta Šaštín-Stráže
b./ webovom sídle mesta Šaštín-Stráže: https://www.mestosastinstraze.sk/uradnatabula/oznamy-mesta
Uznesenie je potrebné schváliť 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
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