
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

 

 

Smernica č. 41/2015, 
ktorou sa mení  Smernica č. 34/2014, ktorou sa určuje postup 

okresného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského 
úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce 

a samosprávneho kraja ako školských úradov  

 

Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.:02/59374862 ev. č.: 2015-12667/28539:4-10A0 
 
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v  súlade      
s § 6 ods. 6, § 9 ods. 6 a § 10 ods. 9 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 vydáva túto smernicu: 

Čl. 1  

Smernica č. 34/2014, ktorou sa určuje postup okresného úradu v sídle kraja pri 
potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia 
činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských úradov sa mení takto: 

Článok 6 znie:  

„ Čl. 6 

Poskytovanie finančných prostriedkov obci a samosprávnemu kraju na úhradu 
nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy v školstve 

 

(1)   Finančné prostriedky na náklady spojené s preneseným výkonom štátnej správy 
podľa § 6 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. poskytne obci okresný úrad v sídle kraja. 
Finančné prostriedky na náklady spojené s preneseným výkonom štátnej správy 
podľa § 9 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. poskytne samosprávnemu kraju 
ministerstvo. Poskytované finančné prostriedky tvoria 

      a) platy zamestnancov na príslušný počet pracovných miest, 

      b) odvody do poistných fondov a  

      c) finančné prostriedky na činnosť podľa článku 2 ods. 3. 

(2)  Ministerstvo pri určovaní výšky finančných prostriedkov na platy pre odborných 
zamestnancov školských úradov na jedno pracovné miesto mesačne vychádza  
z platovej tarify 11. platovej triedy 12. platového stupňa základnej stupnice platových 
taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu, 
ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme, zvýšenej o 80 eur na jedného zamestnanca mesačne na 
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iné zložky platu. K takto určenej výške finančných prostriedkov na plat sa pripočítajú 
odvody do príslušných poistných fondov pre  

     a) obec, ktorá sa nachádza v územnej pôsobnosti odboru školstva OÚ, 

     b) obec, ktorá je sídlom spoločného obecného úradu v územnej pôsobnosti                                                                                                                        

            odboru školstva OÚ alebo 

     c) samosprávny kraj. 

(3)  Okresný úrad v sídle kraja poskytne ročne  obci finančné prostriedky na účel 
podľa odseku 1 písm. c) v sume, ktorá je súčinom počtu žiakov v základných školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a sumy 50 centov. Ministerstvo poskytne ročne 
samosprávnemu kraju finančné prostriedky na účel podľa odseku 1 písm. c) v sume, 
ktorá je súčinom počtu žiakov v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 
samosprávneho kraja a sumy 50 centov. 

(4)  Okresný úrad v sídle kraja a ministerstvo poskytnú finančné prostriedky podľa 
odsekov 1 až 3 len obciam a samosprávnym krajom, ktoré spĺňajú povinnosť 
odborného zabezpečenia preneseného výkonu štátnej správy v školstve podľa § 6 
ods. 6 a § 9 ods. 6 zákona č. 596/2003Z. z. Finančné prostriedky zodpovedajúce 
mesačnému objemu poskytnú Okresný úrad v sídle kraja a ministerstvo do 20. dňa 
príslušného mesiaca.“. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.  

 

Čl. 2  
Účinnosť 

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia oznámenia o jej vydaní vo 
Vestníku vlády Slovenskej republiky. 

 

 

 
 
 
 

  minister 
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