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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zodňal5.02.2018 číslo /2018

K bodu: Návrh na zaradenie školskej jedálne pri Materskej škole, Nábr. 4. apríla

1936, Liptovský Mikuláš do síete škól a školských zaríadení SR od 1. 9.

2018.

Mestské zastupiteľstvo

I. bene na vedomie

J

2

II. konštatuje,že

III. schval‘uje návrh na zaradenie školskej jedálne pni Materskej škole, Nábr. 4. apríla 1936

do siete šköl 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 školskej jedálne prí Materskej škole, Nábr. 4. apríla 1936,

Liptovský Mikuláš do siete škól a školských zariadení SR 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. 464/207 3 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 dopÍňajú niektoré zákony.

3. Smernica Ministerstva školstva SR Č. 1/2004-E ‚ ktorou sa určuje postup orgánov
štátnej správy a zriad‘ovatel‘ov šköl a školských zariadení pri zarad‘ovaní, vyrad‘ovaní
alebo zmenách v sieti šköl a školských zariadení a pri zríad‘ovaní a zrušovaní škčI
a školských zaríadení.

Žiadost‘ o zaradenie školy, školského zariadenia, stredíska praktického vyučovania do
siete šköl a školských zariadení predkladá zriad‘ovatel‘ ministerstvu školstva do 31. marca
kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byt‘ škola, školské zariadenie,
stredisko praktíckého vyučovania zriadené. Minister möže povolit‘ iný termín podania žiadosti,
najmä ak požadovaná zmena nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet.

Mestské zastupitel‘stvo uznesením číslo 63/2017 odporučilo primátori mesta zaradit‘ do
návrhu rozpočtu mesta pre rok 2018 finančné prostriedky na spustenie školskej vývarovne pri
Materskej škole, Nábr. 4. apríla 1936, Liptovský Mikuláš v celkovej sume 20 000 € formou
kapitálového transferu.

Mesto Liptovský Mikuláš
Názov a adresa zriad‘ovatel‘a

Stúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

IČO zriaďovateľa 00315 524

‚
‚ Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta

Statutarny organ . ‚ . ‚

Liptovsky Mikulas

Právna forma mesto (mestský úrad)

‚ ‚ . . Školská jedáleň pri Materskej škole, Nábr.
Nazov a adresa skolskeho zariadenia ‚ . ‚ .

4. aprila 1936, Liptovsky Mikulas

Predpokladaný počet všetkých stravníkov 160

Predpokladaný dátum zriadenia 01. 09. 2018

Predpokladaný rozpočet 20 000 €



Príloha Č. I Uznesenie mestského zastupitel‘stva zo dňa 21 septembra 2077 Číslo 63/2077
Príloha Č. 2 Výpis uznesení z Obecnej školskej rady a Komisie školstva



MEŠTSK ZASTUPITELSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

U ZNESENIE
M ESTSKĚHO ZASTU PITEĽSTV A

zodňa 21. septembra 2017 číslo 63/2017

K bodu: Analýza súčasného stavu stravovania v školách a školských zariadeniach
v zriaďovatetskej pósobnosti Mesta Liptovský Mikuláš a návrh jeho riešenia

Mestské zastupitetstvo

I. berle na vedomie

a) analýzu súČasného stavu stravovarna v Škoch a Školských zariadeniach v zriaďovaterskeJ
pčsobnosti Mesta Liptovský Mikuláš,

b) ukončenie platnosti zmluvy Č. 430/2013/ŠKOL o poskytovaní služeb v rámci stravovania
(preprava obedov) s firmou G04, sro. Slivková 12, 821 05 Bratislava k 31 12. 2017
a plánované vyhlásenie verejnej súťaže na poskytnutie služby ‚1Rozvoz stravy pre zák!adn
a materské školy na území mesta Liptovský Mikuláš v septembri 2017

II. súhlasi

s optovným spustenfm Školskej vývarovne pri materskej Škole 4. aprlla 1936, 031 01 Liptovský
Mikuláš do prevádzky — tj. s rekonštrukciou Školskej výdajne na školskú vývarovňu v sume
20 000Ev roku 2018.

111. odporúča primátorovi mesta

a) zaradiť do návrhu rozpočtu mesta pre rok 2018 finančné prostriedky na spustenie školskej
vývarovne pri MŠ 4. aprfla 7936, LM v cel kovej sume 20 000 € formou kaptálového
transferu,

b) každoročne vyčleniť finančně prostriedky na navýŠenie platu nepedagogických
pracovnfkov v školäch a Školských zariadeniach v zriaďnvatetskej pÓsobnosti mesta o 2%,

c) vyčlenit finančně prostriedky na obnovu technologického zariadenia a údržbu v Školskej
vývarovni pri ZŠ Janka Krára, Žiarska 679/13, 031 04 Liptovský Mikuläš a pri MŠ Čs
brigády 2, 037 01 Liptovský Mikuláš nasledovne.



1.) kapitálové transfery:

rok 2018 - Škotská vývaravňa pri ZŠ J. Kráta

Škotská vývarovňa pri MŠ Čs. brígády

rok 2019 - Škotská vývarovňa pri ZŠ J. Kráfa

Školská vývarovňa pri MŠ Čs. brigády

rok 2020 - Škotská vývarovňa pri ZŠ J. Kráta

Škotskä vývarovňa pri MŠ Čs. brigády

2.) bežné transfery (oprava a údržba zariadenía v Školskej vývarovni pri MŠ
Čs. brigády 2, LM)

v /
Ii /

Ing. Já BIchá, PhD.
primátor mesta

14000€,

10333€,

14000€,

10333€,

14 000 €‚

10 333€

Dátum podpisu uznesenia: 22.09.2077



Príloha Č. 2

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

Obecná školská rada

lil. Odporúča

- Žiadost‘ o zaradenie školskej jedálne prí Materskej škole, Nábr. 4. apríla
1936 do siete škčl a školských zariadení SR na schválenie.

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

Komisia školstva

III. OdporúČa

5. Žíadosť o zaradenie školskej jedálne pri Materskej škole, Nábr. 4. apríla 7936
do siete šköl a školských zariadení SR na schválenie.


