
 
Š T A T Ú T  

 
KOMISIE VZDELÁVANIA, KULTÚRY A ŠPORTU 

 

 
Obce Kysak 

 

čl. 1. Úvodné ustanovenie 
 

1. Komisie riadi a zvoláva zvolený poslanec obecného zastupiteľstva. 
2. Predsedom komisie bol zvolený Michal Novák na rokovaní obecného zastupiteľstva 

dňa 4.12.2014 uznesením č. 64/67/2014 
3. Komisia je 3 členná. 
4. Členmi komisie sú na základe uznesenia OZ č. 65/12/2015: 

- Mgr. Ľudovít Pavela 
- Mgr. Ondrej Krišanda 

5. Komisia je stálym, poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva na 
úseku vzdelávania, sociálno - zdravotnom, mládeže, kultúry a športu. 

6. Komisia rozhoduje hlasovaním formou uznesenia, uznesenie je platné, ak je za nadpolovičná 
väčšina všetkých členov komisie. 

čl. 2. Pôsobnos ť komisie 
 
1. Oboznamuje sa s legislatívou vzťahujúcou sa na vzdelávanie, sociálno-zdravotný úsek, mládež, 

kultúru a šport,  najmä: 
- so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
- so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
- so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
- so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene  a 
- doplnení niektorých zákonov 
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl  a školských 

zariadení 
- so zákonom č. 448/200 8 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 
- so zákonom č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení  

niektorých zákonov 
- so zákonom č. 300/2008 o organizácii a podpore športu 

2. Posudzuje aktuálnosť, efektívnosť a funkčnosť všeobecne záväzných nariadení obce a 
vnútorných predpisov na úseku  vzdelávania, sociálno – zdravotnom úseku, mládeže, kultúry 
a športu, najmä: 

- VZN č. 5/2009 - o určení dotácie  na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa v 
materskej škole a dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok v zriaďovacej 
pôsobnosti obce Kysak. 

- VZN č. 4/2009 - o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v  základnej škole  
a školskom zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Kysak 

 
3. Komisia predkladá návrhy, pripomienky, podnety a stanoviska k materiálom predkladaných na 

rokovanie obecného zastupiteľstva a rieši úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení 
obce v oblastiach náplne jej činností.  



čl. 3. Záverečné ustanovenia 

1. Štatút komisie vzdelávania, kultúry a športu schválený uznesením Obecného zastupiteľstva 
v Kysaku  č. 65/12/2015, dňa 19.2.2015. 

2. Štatút komisie vzdelávania, kultúry a športu nadobúda účinnosť dňa  9.3.2015. 
 
 
V Kysaku, dňa 19.02.2015 
 
 
 
..................................       .................................. 
Michal Novák        Ing. Ľubomír Krajňák 
predseda komisie       starosta obce 
 


