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SPRÁVA 
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dňa   11. septembra 2014 
__________________________________________________________________ 

 

 

K bodu programu:  Návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení 

– Materská škola Okoličianska 404/C, - stavebné úpravy pavilónu C. 

 

Opatrenia a legislatívne kroky súvisiace so zriadením Materskej školy, Okoličianska 

404, 031 04 Liptovský Mikuláš 

„Stavebné úpravy pavilónu C Základnej školy, Okoličianska 404 s vytvorením dvoch 

tried materskej školy“ 
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Návrh na uznesenie 

mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši zo dňa  11. septembra 2014 

_______________________________________________________________ 
 

K bodu programu:  Návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení 

– Materská škola Okoličianska 404/C, - stavebné úpravy pavilónu C. 

 

Opatrenia a legislatívne kroky súvisiace so zriadením Materskej školy, Okoličianska 

404, 031 04 Liptovský Mikuláš 

„Stavebné úpravy pavilónu C Základnej školy, Okoličianska 404 s vytvorením dvoch 

tried materskej školy“ 
 

Mestské zastupiteľstvo  

I. Berie na vedomie:  

a) Doteraz realizované kroky súvisiace so zaradením novej materskej školy - Materská 

škola Okoličianska 404, 031 04 Liptovský Mikuláš do siete škôl a školských zariadení 

– Žiadosť o zaradenie materskej školy do siete č. I/2014/0049 z 10.03.2014. Rovnako 

aj prerušenie konania (Rozhodnutie MŠVVaŠ SR č. 2014-4602/27241:2-10C0) do 

právoplatného rozhodnutia kolaudačného konania. 

 

b) Ďalšie legislatívne kroky smerujúce k zaradeniu a zriadeniu spoločného školského 

zariadenia spájajúceho ZŠ Okoličianska 404 s novovzniknutou MŠ Okoličianska 404: 

 zriadenie MŠ 

 vyradenie ZŠ a MŠ zo siete 

 spájanie a združovanie škôl a školských zariadení – zaradenie do siete 

 

c) Správu  oddelenia investícií k  ,, Stavebné úpravy pavilónu C Základnej školy 

Okoličianska 404/C, s vytvorením dvoch tried materskej školy“.  

 

II. Ukladá:  

Vedúcemu oddelenia investícií zapracovať do návrhu rozpočtu mesta pre rok 2015 

čiastku 240 285,175€, potrebnú pre realizáciu stavebných úprav pavilónu C Základnej 

školy Okoličianska 404 na MŠ. Termín: Podľa harmonogramu prác na návrh rozpočtu 

2015-2017. 
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Časový harmonogram legislatívnych úkonov pre otvorenie novej 

materskej škôlky 
FEBRUÁR, MAREC 2015 

 Príprava, zhromažďovanie a kompletáž dokumentov a materiálov na doplnenie 

žiadosti na zaradenie MŠ do siete škôl a školských zariadení 

Žiadosť bola podaná s podmienkou dodatočného doloženia: v bode: 

 i) kolaudačné rozhodnutie;  

 j) prevádzkové náklady (budú doložené s kolaudačným rozhodnutím) 

 n) doplnenie žiadosti o vlastný školský vzdelávací program (v súlade s § 7 zákona 

245/2008 Z. z. – školský zákon) 

 Právoplatné kolaudačné rozhodnutie – koniec marca 2015 !!!  

APRÍL 2015 

 Doplnenie žiadosti o zaradenie MŠ do siete škôl a školských zariadení. 
Poznámka:  Doplnenie žiadosti znamená obnovu a pokračovanie  prerušené konania 

(Rozhodnutie MŠVVaŠ SR č.2014,4602/27241:2-10C0): „Správny orgán (MŠVVaŠ) bude 

v konaní pokračovať z vlastného podnetu, len čo pominú prekážky pre ktoré sa konanie 

prerušilo.“ 

Ministerstvo o zaradení do siete  rozhodne do 60 dní od doručenia žiadosti (§ 16, ods. 5 

zákona 596/2003 Z. z.), resp po obnove a pokračovaní konania. Je tu ale reálny predpoklad 

(aj na základe telefonického rozhovoru so zodpovednou pracovníčkou na sekcii regionálneho 

školstva MŠVVaS SR, sieť škôl a školských zariadení) o skrátenie a „urýchlené“ konanie na 

zaradenie do siete. 

MÁJ 2015 

 

 Príprava a zhromažďovanie dokumentov a vyjadrení k podaní žiadosti na vyradenie 

a zaradenie ZŠ a MŠ – do 15. mája 

 Prerokovanie návrhu na vyradenie a zaradenie spojenej Základnej školy s materskou 

školou (resp. inej formy spojenia alebo združovania škôl a školských zariadení) na 

KS, obecnej školskej rade a príprava správy do MsR a MsZ.  

 Zriadenie MŠ, pridelenie IČO 

 

JÚN 2015 

 

 Podanie žiadosti na vyradenie ZŠ a MŠ a zaradenie spoločnej ZŠsMŠ na 

ministerstvo – do 15. júna. 

 

JÚL, AUGUST 2015 

 

 príprava zahájenia činnosti MŠ 

 personálne obsadenie materskej školy 

 výberové konanie na RMŠ, 3 x učiteľka MŠ, 1 x upratovačka, ½ x pomocná sila do 

výdajnej jedálne 

 nástup nových zamestnancov do novej MŠ 

1. SEPTEMBER 2015 

 Termín začatia činnosti 1. september 2015  
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Dôvodová správa  
_____________________________________________________________ 
1. Dôvodová správa k legislatívnemu procesu: 

 

 Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

 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 

 Uznesením MsZ Liptovský Mikuláš č. 6/2014 zo dňa 30.01.2014 

 Rozhodnutie MŠVVaŠ SR č.2014,4602/27241:2-10C0 

 

Uznesením č. 6/2014 zo dňa 30.01.2014 bolo MsZ schválený návrh na zaradenie 

dvojtriednej Materskej školy Okoličianska 404, 031 04 Liptovský Mikuláš v školskom roku 

2015/2016. 

a) Doteraz realizované legislatívny kroky: 

 

Zaradenie do siete škôl a školských zariadení 

Žiadosť na MŠVVaŠ SR (§ 16, ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.) – termín podania 

10.03.2014. Žiadosť bola podaná s podmienkou dodatočného doloženia: v bode i) – 

kolaudačné rozhodnutie; v bode j) prevádzkové náklady (budú doložené s kolaudačným 

rozhodnutím). Ministerstvo o zaradení do siete  rozhodne do 60 dní od doručenia žiadosti (§ 

16, ods. 5 zákona 596/2003 Z. z.). 

MŠVVaŠ SR Rozhodnutím č. 2014-4602/27241:2-10C0 zo dňa 13.06.2014 prerušilo 

konanie do právoplatného rozhodnutia kolaudačného konania. Okrem toho ešte žiada 

žiadosť doplniť „o vlastný školský vzdelávací program“. Podľa rozhodnutia: „Správny 

orgán bude v konaní pokračovať z vlastného podnetu, len čo pominú prekážky, pre ktoré sa 

konanie prerušilo“ (Rozhodnutie MŠVVaŠ SR č.2014,4602/27241:2-10C0). 

b) Pre úspešné otvorenie novej materskej školy bude potrebné uskutočniť ďalšie 

legislatívny kroky: 

 Zriadenie materskej školy 

Podľa Zákona č. 596/2003 Z. z., § 19 ods. 1: „Školu, školské zariadenie, stredisko 

praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania možno zriadiť až po jeho 

zaradení do siete.“. 

„(1) Zriaďovaciu listinu školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo 

pracoviska praktického vyučovania vydáva zriaďovateľ po zaradení školy alebo školského 

zariadenia do siete.“ (§ 22 ods. 1 zákona č. 596/2003). 

 Spájanie a združovanie škôl 

Túto problematiku rieši Zákon 596/2003 Z. z. v § 20, ktorý hovorí: 

„(1) Na základe rozhodnutia zriaďovateľa alebo dohody zriaďovateľov sa môžu školy 

rôzneho druhu a typu spájať do jednej právnickej osoby. Zriaďovateľom spojenej školy je 

zriaďovateľ, na ktorom sa ostatní zriaďovatelia dohodnú.“  

„(2) Spojeniu škôl musí predchádzať ich vyradenie zo siete a ich následné zrušenie. Spojená 

škola sa zriaďuje až po jej zaradení do siete.“  

„(8) Ak sa spojí škola so školským zariadením okrem predškolského zariadenia, školské 

zariadenie sa stáva súčasťou školy podľa osobitného predpisu. 58)“  

„(10) Pri vzniku spojenej školy, združenej strednej školy a spojení alebo zlúčení škôl podľa 

osobitného predpisu 60) zriaďovateľ obsadí funkciu riaditeľa školy bez výberového konania 

len do úspešného vykonania výberového konania na riaditeľa (§ 4), a to najdlhšie na šesť 

mesiacov.“  
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 „(11) Pri školách podľa odseku 10, ktorých zriaďovateľom je zriaďovateľ podľa § 2 ods. 1 

písm. b) až d), sa ustanoví nová rada školy najneskôr do troch mesiacov od vzniku školy.“ 

 „(12) Riaditeľ základnej školy s materskou školou okrem riaditeľa základnej školy s 

materskou školou, v ktorej sa predprimárne vzdelávanie uskutočňuje v jednej triede, určí 

zástupcu riaditeľa pre materskú školu, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon 

pedagogickej činnosti v materskej škole podľa osobitného predpisu. 60a)“.  

O spôsobe akým budú obe školské inštitúcie spojené do jedného celku rozhodne mestské 

zastupiteľstvo (návrh na prerokovanie bude pripravený na máj 2015).  

 

2. Dôvodová správa k stavebnej časti: 

Na základe uznesenia MsZ  číslo 6/2014 zo dňa 30.1.2014 oddelenie investícií dalo 

spracovať PD stavebných úprav pavilónu C, na vytvorenie dvoch tried materskej školy. 

Zmluva o vypracovanie PD bola podpísaná vo februári 2014 s architektonickou kanceláriou 

B3 architekti, s.r.o po výberovom konaní na dodanie PD. Termín dodania  vypracovanej PD  

pre stavebné povolenie bol 1.5.2014. Z dôvodu požiadaviek  ZŠ a oddelenia investícií na 

dopracovanie  parkovacích plôch a ich odvodnenia pre ŽP, úsek štátnej vodnej správy( 

samostatné vodoprávne konanie), dopracovania dispozičného riešenia priestorov  vedenia 

MŠ a úpravy vnútorného schodiska,  bola dodaná upravená PD 11.6.2014. 

V tomto čase prebieha vybavovanie vyjadrení potrebných ku samostatnému vodoprávnemu 

konaniu. Vyjadrenia potrebné pre vydanie SP na zriadenie MŠ s dvoma triedami sú už 

všetky na oddelení. 

Predpokladané termíny vydania SP na zriadenie MŠ a j s parkovacími miestami je november 

2014. V termíne októbra až novembra 2014, oddelenie investícií vydá súťažné podklady pre 

vybratie dodávateľa stavebných prác na stavebné práce MŠ, aby sa stavebné úpravy MŠ 

začali v termíne december 2014 až február 2015 aby kolaudačné rozhodnutie bolo vydané 

v marci 2015, kde  je potrebné zosúladiť časové termíny pre podanie žiadosti o zaradenie do 

siete.  

Projekt stavby rieši: 

SO  01 – Materská škola               Rozpočet  159 868,495€ 

SO  02 – Detské ihrisko                Rozpočet     23 597,474€ 

SO  03 – Spevnené plochy            Rozpočet     36 633,23€ 

SO  04 – Odvodnenie parkoviska Rozpočet        5 415,86€ 

Celkové náklady na realizáciu predstavujú     240 285,175€ 

 


