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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zodňal5.02.2018 číslo 12018

K bodu: Návrh na zaradenie Výdajnej školskej jedálne pri Evanjelickej materskej

škole v Liptovskom Mikuláši do siete škól a školských zariadení SR od

1. 9. 2018

Mestské zastupiteľstvo

I. bene na vedomie

1

2

II. konštatuje, že

III. schvaľuje návrh na zaradenie Výdajnej školskej jedálne pri Evanjelickej materskej škole

v Liptovskom Mikuláši do síete škól a školských zariadení SR od 1. 9. 2018

IV. ukladá

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia 2018



Dövodová správa
k návrhu na zaradenie do siete šköl a školských zariadení SR

Výdajná školská jedáleň prí Evanjelíckej materskej škole v Liptovskom Mikuláši
od 1. 9. 2018

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 dopÍňa 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 dop[ňajú niektoré zákony.

3. Smerníca Ministerstva školstva SR Č. 7/2004-E ‚ ktorou sa určuje postup orgánov
štátnej správy a zriad‘ovateľov šköl a školských zariadení prí zarad‘ovaní, vyrad‘ovaní
alebo zmenách v sjeti škól a školských zariadení a pri zriad‘ovaní a zrušovaní šköl

a školských zariadení.

Žiadost‘ o zaradenie školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania do
siete škól a školských zariadení predkladá zriaďovatel‘ ministerstvu školstva do 31 marca
kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byt‘ škola, školské zariadenie,
stredisko praktického vyučovania zríadené. Minister möže povolit‘ iný termín podania žiadosti,

najmä ak požadovaná zmena nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet.

Prílohou žiadosti cirkevného zriad‘ovatel‘a podl‘a 16 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve musí byt‘ súhlas obce pre
zriad‘ovatetov pod ta 19 ods. 2 písm. d) 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 zriad‘ovatel‘om a podl‘a 19 zriad‘ovanie škél, školských zariadení, stredísk
praktického vyučovania alebo pracovísk praktického vyučovania ods. 2) Školu, školské
zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania móže
zriadit‘ d) štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnost‘

Podl‘a 6 ods.12 pís. j) zákona 596/2003 má obec poskytnút‘ dotáciu na žiaka a diet‘a
pre cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia najmenej vo výške 88% zo sumy určenej
na mzdy a prevádzku na zariadenia v zriad‘ovatel‘skej pösobnosti obce. Príspevok na stravu
diet‘at‘a podia normatívu je financovaný z podielových daní — t.j. rozpočtu mesta na základe
platného VZN. Pre určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a diet‘a školy
a školského zariadenia z rozpočtu mesta je rozhodujúci počet žiakov a detí k 15. septembru
uvedených v štatistickom výkaze ŠKOL 40-01.

V prípade zaradenia výdajnej školskej jedálne do siete škčl a školských zariadení od
1. 9. 2018 bude mesto Liptovský Mikuláš poskytovat‘ dotáciu na mzdy a prevádzku od januára
2079.

Materiál bol prejednaný na finančnej komisii dňa 22. 1. 2018. Finančná komisia ho

odporúča na prerokovanie v MsR a MsZ.

Dodávatel‘om stravy je školská jedáleň pri Evanjelickej spojenej škole na Komenského
ulici, Liptovský Mikuláš.



Žiadosť o zaradenie výdajnej školskej jedálne predložila mestu Liptovský Mikuláš seniorka
LOS ECAV Mgr. Katarína Hudáková 27. 71. 2017.

Príloha Č. 1 Žiadost‘ o vyjadrenie k zaradeniu Výdajnej školskej jedálne pri Evanjelickej
materskej škole v Liptovskom Mikuláši do siete škól a školských zriadení SR

Príloha Č. 2 Výpis uznesení z Obecnej školskej rady a Komisie školstva



Liptovsko-oravský seniorát Evanjelickej církvi a. v. na Slovensku, so sídlom
v Liptovskom Ondreji, 032 04 Liptovský Ondrej 77, Ičo: 31928846

Vážený pán primátor
Mesto Liptovský Mikuláš
Stúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš

Váš list číslo! zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka V L. Ondreji
2711/2017 Mgr. Hudáková 27.11.2017

Vec
Ziadost‘ o vyjadrenie k zaradeniu Výdajnej školskej jedálne pri Evanjelickej matcrskej
škole v Liptovskom Mikuláši do siete škól a školských zariadenf MŠ VVaŠ SR

Vážený pán primátor,

v zmysle zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve Č. 596/2003 Z.z., 16,
odst. 1), písm.k, a smernice MŠ SR Č. 1/2004-E, ktorou sa určuje postup orgánov štátnej
správy v školstve a zriaďovatel‘ov šköl a školských zariadení pri zarad‘ovaní, vyrad‘ovaní
alebo zn-tenách v sjeti škól a školských zariadení a pri zriad‘ovaní a zrušovaní škól a školských
zariadení,

Vás žiadame,
o súhlasné stanovisko k zaradeniu Výdajnej školskej jedálne pri Evanjelickej materskej
škole, Komenského 3938, 031 01 Liptovský Mikuláš do siete škól a školských zariadení
MŠVVaŠ SR.

Evanjelická materská škola IČO; 50796267, IČO; 2120574093, ktorej sme
zriad‘ovatel‘om na ulici Komenského 3938 bude ponúkat‘ žiakom materskej školy
a zamestnancov výdaj jedla v školskej výdajni, ktorá bude zriadená na výdaj, konzumáciu
jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole. Výdajná školská jedáleň bude
zabezpečovat‘ hygienicky vyhovuj úce a po stránke hmotnosti zodpovedajúce rozdel‘ovanie
jedál a nápojov, ktoré bude vydávat‘ na konzumáciu od dodávatel‘a stravy Evanjelickej
spojenej školy na Komenského ulici 10, 031 01 Liptovský Mikuláš, s ktorou máme popísanú
Zmluvu o dodávke celodennej stavy. Výdajňa jedál bude ponúkat‘ jedlo pre dve triedy
Evanjelickej materskej školy (EMŠ) s počtom 40 detí.

Evanjelická materská škola (EMŠ) je neziskovou organizáciou, kde prebieha
výchovno-vzdelávací proces, zriad‘ovatel‘om je Liptovsko-oravský seniorát ECAV na
Slovensku, Liptovský Ondrej 77, 032 04 Liptovský Ondrej, IČO: 31928846,
DIČ:2020577746. Štatutárnym orgánom zriad‘ovatel‘a, seniorka LOS ECAV; Mgr. Katarína
Hudáková a seniorátny dozorca LOS ECAV ; Ing. Peter Gärtner.

K začatiu činnosti Výdajnej školskej jedálne by malo dójst‘ k 1. septembru 2018.



Liptovsko-oravský seniorát Evanjelickej cirkví a. v. na Slovensku, so sídlomv Líptovskom Ondreji, 032 04 Liptovský Ondrej 77, IČO 31928846

S úctou a pozdravorn

Mgr. Katarína Hudáková
Seniorka LOS ECAV



Príloha Č. 2

Výpis z uznesenía z rokovania Obecnej školskej rady zo dňa 28. 11. 2017

Obecná školská rada

III. Odporúča

- Žiadosť o zaradeníe výdaj nej školskej jedálne pri Evanjelickej materskej
škole, Komenského 3938 do siete šköl a školských zariadení SR na
schválenie.

Výpis z uznesenía Č. 0612017 z rokovania komisíe školstva a mládeže pri mestskom
zastupitetstve v Liptovskom Mikuláši zo dňa 28. 11. 2017.

Komisia školstva

III. OdporúČa

6. Žiadost‘ o zaradenie výdajnej školskej jedálne prí Evanjelickej materskej

škole, Komenského 3938 do slete škól a školských zariadení SR na

schválenie.


