
Štatút  
Komisie školstva, mládeže a športu Mestského zastupiteľstva  

v Michalovciach  
 
 

I.  Úvodné ustanovenie  
 
                      V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien  

 a doplnkov a v súlade so Štatútom mesta Michalovce a Rokovacím poriadkom Mestského    
zastupiteľstva bol vypracovaný Štatút Komisie školstva, mládeže a športu Mestského 
zastupiteľstva v Michalovciach. 

      Komisia je poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom mestského  
zastupiteľstva.  

 
II.  Predmet činnosti komisie  

 
1.Komisia vypracováva stanoviská k zásadným materiálom predkladaným mestskej rade                   
a  mestskému zastupiteľstvu v oblasti školstva, mládeže a športu.  

  2. Komisia predkladá návrhy a podnety na riešenie otázok v oblasti školstva, mládeže a športu.  
        3.Podieľa sa na plnení uznesení mestského zastupiteľstva a dodržiavaní všeobecne  záväzných 

nariadení mesta v oblasti školstva, mládeže a športu.  
4.Vyjadruje sa a dáva stanovisko k rozdeleniu a využívaniu finančných prostriedkov                                  
z rozpočtu mesta – nenávratné dotácie predkladané organizáciami a jednotlivcami v oblasti 
školstva a športu v rozsahu VZN č. 198/2018 a kritérií, ktoré si stanovia členovia komisie. 

 
 

 
III. Rokovanie komisie  

 
1. Komisia zasadá spravidla raz mesačne a pracuje podľa plánu práce schváleného mestským 
zastupiteľstvom na jednotlivé polroky.  
2. Komisia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina zvolených členov. Zasadanie 
komisie vedie predseda komisie a v prípade jeho neprítomnosti poverený člen komisie, ktorého určí 
predseda komisie.     
3. Komisia nemá rozhodovaciu právomoc a k prejednávaným otázkam prijíma odporúčacie návrhy a 
stanoviská. Odporúčané návrhy podliehajú schváleniu primátora mesta alebo podľa kompetencií 
mestskému zastupiteľstvu.  
4. Návrhy sú prijaté, ak sú odsúhlasené nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.  V prípade 

rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho.   



5. Zápisy zo zasadaní komisie spracováva zapisovateľka komisie, ktorá má poradný  hlas                                     
a zároveň na pokyn predsedu zvoláva zasadania komisie, pripravuje materiály na zasadanie komisie 
a prizýva zodpovedných pracovníkov MsÚ, prípadne predkladateľov prejednávaných materiálov. 
Zápisy podpisuje predseda komisie.  Vedúci odboru má právo  zúčastniť sa rokovania komisie 
s hlasom poradným. 
6. Na zasadaniach komisie majú právo zúčastniť sa s poradným hlasom primátor mesta, zástupca 
primátora mesta, prednosta, vedúci odboru  a hlavný kontrolór.  
7. Zasadnutie komisie je neverejné. Komisia môže na rokovanie prizvať osoby, ktorých sa rokovanie 
týka, predovšetkým predkladateľov materiálov, prípadne fyzické alebo právnické osoby 
o žiadostiach, návrhoch, podnetoch ktorých komisia rokuje. 
8. Komisia hlasovaním môže umožniť účasť na rokovaní komisie aj iným osobám a to počas celého 
zasadnutia komisie, alebo k jednotlivému prerokovanému bodu. 
9. Zo zasadnutia komisie zapisovateľ vyhotovuje stručný zápis.   
 
 

IV.  Činnosť komisie  
 

1. Vyjadruje sa k otázkam v oblasti školstva, v ktorých mesto vykonáva štátnu správu             
druhého stupňa.  
2. Podieľa sa na vytváraní podmienok na plnenie povinnej školskej dochádzky a školského  
stravovania na území mesta.  
3. Raz ročne zaujíma stanovisko k informáciám o príprave nasledujúceho školského roka – 
organizačné, finančné, technické zabezpečenie škôl a školských zariadení. 
4. Vyjadruje sa k návrhom na zloženie školských obvodov v meste i prípadnom spojení  s inou 
obcou.  
5. Vyjadruje sa k stavu financovania a hospodárenia škôl a školských zariadení   za určené obdobia a 
prijíma stanoviská.  
6. Vyjadruje sa k predkladaným materiálom v oblasti vzdelávania a výchovy.  
7. Vyjadruje sa a prijíma stanovisko k návrhom VZN na úseku školstva.  
8. Spolupracuje so Zemplínskou knižnicou G. Zvonického, hvezdárňou, Zemplínskym osvetovým 
strediskom, Zemplínskym múzeom, kultúrno-osvetovými inštitúciami  a občianskymi združeniami 
pôsobiacimi na území mesta.  
9. Podieľa sa na príprave analýz a hodnotení v oblasti športu predkladaných do orgánov mesta.  
10. Prerokováva a navrhuje rozdelenie a využívanie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na 
školské a športové aktivity – rozdelenie dotácii podľa VZN198/2018.  
11. Iniciatívne pôsobí pri vytváraní podmienok materiálno-priestorového charakteru  na športové 
účely. 
12. Prejednáva a zaujíma stanovisko k návrhom na udelenie Čestného občianstva, Ceny mesta 
Michalovce a Činu roka.  
 
 

VI.  Záverečné ustanovenie  
 

Štatút je otvoreným dokumentom a v prípade potreby ho možno dopĺňať. 
Tento štatút bol prerokovaný v komisii dňa 22.1.2019 
Štatút nadobúda platnosť a účinnosť schválením v Mestskom zastupiteľstve v Michalovciach. 
 
 
Michalovce  22. 1. 2019  
 

       Mgr. Anna Berešová  
predseda komisie  

 


