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V Liptovskom Mikuláši 14.2.2014 



  Dôvodová správa k návrhu na zaradenie do siete škôl a školských 
zariadení – súkromná materská škola Ul. J. Žuffu, Liptovský Mikuláš 

v školskom  roku  2015/2016. 
 
Východiská a podklady: 

1. Zákon č. 596/2003 z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
2. Zákon č. 464/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákon 

3. Smernica Ministerstva školstva SR č. 1/2004-E , ktorou sa určuje postup orgánov   
štátnej správy a zriaďovateľov škôl a školských zariadení pri zaraďovaní, vyraďovaní 
alebo zmenách v siete škôl a školských zariadení a pri zriaďovaní a zrušovaní škôl 
a školských zariadení 

 
     Žiadosť o zaradenie školy , školského zariadenia, strediska praktického vyučovania do 
siete škôl a školských zariadení predkladá zriaďovateľ ministerstvu školstva do 31. marca 
kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť škola, školské zariadenie, 
stredisko praktického vyučovania zriadené. Minister môže povoliť iný termín podania 
žiadosti, najmä ak požadovaná zmena nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet.  
 
     Prílohou žiadosti súkromného zriaďovateľa podľa § 16 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 
Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve musí byť: 
l) súhlas obce pre zriaďovateľov podľa §19 ods.2 písm.  e) ak ide o materské školy, 
jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia pre deti, žiakov a poslucháčov 
do 15 rokov veku a základné školy, základné školy so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími 
potrebami na území obce, ak nie je zriaďovateľom,  
§ 19 zriaďovanie škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania alebo 
pracovísk praktického vyučovania ods. 2) Školu, školské zariadenie, stredisko praktického 
vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania môže zriadiť  e) iná právnická alebo 
fyzická osoba 
Sústavu škôl podľa § 27 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) tvorí  druh 
školy – materská škola 
 
      Žiadosť o zaradenie súkromnej materskej školy predložila mestu Carbon Cases s.r.o. 
Prekážka 726/21, 033 01 Liptovský Hrádok zastúpená konateľom Martinom Rusekom 
dňa 3.2.2014. Podľa informácie zriaďovateľa bude mať budúca materská škola 2 triedy 
s počto, cca 40 detí a bude umiestnená v rodinnom dome v mestskej časti Palúdzka na Ul. J. 
Žuffu. 
 
     Zaradením do siete škôl a školských zariadení vzniká obci povinnosť podľa zákona č. 
564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov financovať činnosť školského zariadenia. Výnos dane 
podľa § 2 ods. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane 
z príjmov v územnej samospráve sa rozdelí obciam takto: 
Súkromnej materskej škole podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho 
roka prepočítaného koeficientom materskej školy  uvedeným v prílohe č. 3a Nariadenia 
vlády. 
     Predpokladom pre výnos dane je Výkaz  Škol (MŠ SR) 40- 01. V tomto výkaze sa uvádza 
počet detí, žiakov škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Liptovský 
Mikuláš a sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení podľa stavu k 15.9. 
     V § 6 ods. 12 písm. b) sa uvádza: obec poskytuje na základe žiadosti zriaďovateľa 
súkromnej materskej školy dotáciu na dieťa na mzdy a prevádzku 
    V § 6 ods. 12 písm. j) zákona č. 596/2003 Z.z. obec okrem iných škôl a školských 
zariadení poskytuje na dieťa súkromnej materskej školy finančné prostriedky najmenej vo 



výške 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy v zriaďovacej 
pôsobnosti obce. 
     Nový školský subjekt bude financovaný z rozpočtu mesta v prípade, že ministerstvo 
zaradí súkromnú materskú škola Ul. J. Žuffu, Liptovský Mikuláš do siete škôl a školských 
zariadení k 1.9.2015, podľa v tom čase platného VZN o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení na území mesta Liptovský Mikuláš pre 
rok 2015. 
     Vzhľadom k tomu, že mestu podľa zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu 
dane z príjmov územnej samospráve budú poskytnuté finančné prostriedky na uvedenú 
súkromnú materskú školu až od 1. januára 2016, zriaďovateľ súkromnej materskej školy sa 
zaväzuje, že žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) 
bude datovať k tomuto dátumu t.j. k 1.1.2016.  Prevádzkové a mzdové náklady v plnej výške 
v mesiacoch september – december 2015 bude zabezpečovať zriaďovateľ úkromnej 
materskej školy z vlastných zdrojov. 
 
 
Príloha č. 1 

Názov materskej školy Súkromná materská škola 

Adresa školy Ul. J. Žuffu 
031 01 Liptovský Mikuláš 

Identifikačné číslo zriaďovateľa  

Prevádzkovateľ Martin Rusek 

Forma právnej subjektivity Právnická osoba  

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 

Predpokladaný počet všetkých detí 40 

Predpokladaný počet tried 2 

Personálne zabezpečenie 6 

Priestorové zabezpečenie Rodinný dom, ktorý bude na základe 
stavebného povolenia zrekonštruovaný 

Učebné plány a učebné osnovy podľa 
ktorých sa bude uskutočňovať výchovno 
vyučovací proces 

Štátny vzdelávací program pre predprimárne 
vzdelávanie 

Predpokladaný dátum zaradenia materskej 
školy do siete škôl 

1.9.2015 

 
 



Príloha č. 2 
Žiadosť o vydanie záväzného súhlasu so zriadením súkromnej materskej školy 
Príloha č. 3 
Vyhlásenie zriaďovateľa Súkromnej materskej školy 



 Návrh na uznesenie 

mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši zo dňa  6. marca 2014 
_______________________________________________________________ 

 
 

K bodu:   

Návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení – súkromná 
materská škola Ul. J. Žuffu, 031  01 Liptovský Mikuláš v školskom 
roku 2015/2016 
 

 

 

 

 

M estské  zas tup i te ľs tvo  

I . súhlasí : 

so zaradením  súkromnej materskej školy Ul. J. Žuffu Liptovský Mikuláš do siete 
škôl a školských zariadení v školskom roku 2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Komisia školstva mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši 

Uznesenie č. 12  

1.        Komisia školstva na svojom zasadnutí dňa 18.2.2014 prerokovala Návrh na zaradenie 

do siete škôl a školských zariadení – súkromná materská škola J. Žuffu, Liptovský Mikuláš 

v školskom roku 2015/2016. Uvedený návrh komisia schválila v pomere 4 členovia za a 2 

hlasovali proti. Komisia školstva ju odporúča v predloženej podobe prerokovať v MR dňa 

24.2.2014 a MZ dňa 6.3.2014. 

V Liptovskom Mikuláši 18.2.2014 

 

                                                                         JUDr. Milan Trnovský v.r. 

                                                                             predseda komisie  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


