Zápisnica
z 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Horná Potôň konaného dňa 4. mája 2016 v
zasadačke obecného úradu obce Horná Potôň

Prítomní: podľa pripojenej prezenčnej listiny – príloha č. 1
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Zlúčenie MŠ so ZŠ
4. Záver
K bodu č. 1 a 2 – otvorenie rokovania/voľba overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Rokovanie otvoril a viedol Tivadar Sidó, starosta obce, ktorý privítal všetkých prítomných.
Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo bolo zvolané podľa platných ustanovení zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení – na zasadnutí je prítomných 8 poslancov, hlavná kontrolórka obce, obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, ospravedlnili sa: Jozef Lipovský -PN. Prítomní boli:
učiteľky základnej školy a predstavitelia združenia rodičov pri ZŠ. Po privítaní starosta obce dal
hlasovať o programe 3. verejného zasadnutia OZ Horná Potôň. Poslanci program jednohlasne
schválili.
Starosta obce určil za overovateľov zápisnice: Ferenc Bódis a Peter Bernáth a za zapisovateľku
Agáta Szűcsová – poslanci návrh jednohlasne schválili.

Uznesenie č. 01-03/2016
Hlasovanie: za / proti / zdržal sa: 8/0/0

K bodu č. 3
Riaditeľ ZŠ vo svojom príspevku na 7. zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Horná Potôň
konaného dňa 19. novembra 2015 navrhol zlúčenie materskej školy do organizačnej štruktúry ZŠ s
VJM. Svoj návrh odôvodnil tým, že pedagogický zamestnanci ZŠ budú mať vytvorené lepšie
predpoklady na prácu s deťmi v predškolskom veku a môžu ich výchovu a vzdelávanie pozitívne
ovplyvňovať. Obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce a riaditeľovi základnej školy zistiť
presné informácie o možných resp. negatívnych dopadoch navrhovaného zlúčenia materskej školy
do organizačnej štruktúry základnej školy.
Na základe vyjadrení príslušných orgánov štátnej správy (Odbor regionálneho školstva na
ministerstve a odbor školstva v Trnave) bolo zistené, že prípadné zlúčenie základnej školy s
materskou školou nemá vplyv na celkové zdroje jej financovania. Totiž výchovno-vzdelávací
proces v základnej škole patrí do prenesených pôsobností, kým prevádzkovanie materskej školy do
originálnych pôsobností. Kým financovanie základnej školy (výchova a vzdelávanie, prevádzka
školy) je zabezpečované zo štátneho rozpočtu formou normatívneho príspevku (mzdový a
prevádzkový normatív), ktorého výška sa odvíja od počtu žiakov školy, financovanie prevádzky
materskej školy sa rieši z rozpočtu obce a najmä z podielových daní v správe štátu.
Z uvedeného vyplýva, že nedostatok finančných prostriedkov (nedostatok počtu žiakov) na výchovu
a vzdelávanie v základnej škole navrhovaná organizačná zmena nevyrieši. Na ovplyvňovanie
výchovy a vzdelávanie detí v materskej škole a najmä detí v predškolskom veku majú pedagogickí
zamestnanci základnej školy vytvorené všetky predpoklady aj bez spájania. Obe školy majú k sebe

blízko, čo umožňuje rozvíjať spoluprácu na pravidelnej báze a po vzájomnej dohode štatutárnych
orgánov ZŠ a MŠ.
Uznesenie č. 02-03/2016
Hlasovanie: za / proti / zdržal sa: 0/8/0
K bodu č. 4 – Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie
OZ ukončil.

Overovatelia:
Ferenc Bódis
Zapisovateľka: Agáta Szűcsová
Starosta obce: Tivadar Sidó

Peter Bernáth

