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MESTSKÉ ZASTU PITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zodňal5.02.2018 číslo /2018

K bodu: Návrh na zaradenie Súkromnej školskej jedálne, Smrečianska 664,

Liptovský Mikuláš do síete škól a školských zariadení SR od 1. 9. 2018

Mestské zastupitefstvo

I. bene na vedomie
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II. konštatuje, že

III. schvaľuje návrh na zaradenie Súkromnej školskej jedálne, Smrečianska 664, Liptovský

Mikuláš do siete škól a školských zariadení SR od 1. 9. 2018

IV. ukladá

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia 2018



Dóvodová správa
k návrhu na zaradenie do siete škól a školských zariadení

Súkromná školská jedáleň, Smrečíanska 664, Liptovský Mikuláš do siete šköl
a školských zaríadení 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. 464/2013 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. Smernica Ministerstva školstva SR Č. 1/2004-E ‚ ktorou sa určuje postup orgánov
štátnej správy a zriad‘ovateľov šköl a školských zariadení pri zaraďovaní, vyraďovaní
alebo zmenách v sieti škél 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 zriad‘ovatel‘ ministerstvu školstva do 31. marca
kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byt‘ škola, školské zariadenie,
stredisko praktického vyučovania zriadené. Mínister möže povolit‘ iný termín podania žiadosti,
najmä ak požadovaná zmena nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet.

Prílohou žiadosti súkromného zríaďovateta podl‘a 16 ods. I zákona NR SR Č.
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve musí byt‘ súhlas obce pre
zriad‘ovatetov podta 19 ods. 2 písm. e) ak ide o materské školy, jazykové školy, základné
umelecké školy a školské zaríadenia 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‘ e) má právnická alebo fyzická osoba

Súkromná školská jedáleň bude zriadená na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál
a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo školskom zariadení a zároveň
v prípade potreby aj v čase školských prázdnin.

Od firmy PEMMEVA, ktorá bude prevádzkovatel‘om Súkromnej školskej jedálne,
odoberala stravu súkromná materská škola Stonožka, Liptovský Mikuláš. RÚVZ odbor HDM
Liptovský Mikuláš ich však upozornil na to, že do výdajných školských jedální, ktoré sú
zaradené v sjeti šköl a školských zariadení SR sa möže dodávat‘ strava len zo školských
jedální, ktoré sú zaradené v sjeti škól a školských zariadení SR.

V čase školských prázdnin by mohla súkromná školská jedáleň pripravovat‘ stravu aj
pre mestské materské školy, ktoré budú v tom čase v prevádzke. Tím by zamestnancom
školských jedální v zriad‘ovatel‘skej pösobnosti mesta vznikol priestor na čerpanie dovoleniek.

Žiadost‘ o zaradenie súkromnej školskej jedálne predložil mestu Liptovský Mikuláš
Peter Mlynček 20. 12. 2017.



Príloha Č. 1 Žiadost‘ o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej školskej jedálne do siete
šköl a školských zariadení MŠWaŠ SR

Príloha Č. 2 Výpis uznesení z Obecnej školskej rady a Kom isie školstva
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Vec: Žiadost‘ o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej školskej jedálne do slete
škól a školských zariadenf MSVVaS SR

V zmysle zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve Č. 5 96/2003 Z.z v znení
neskorších predpisov, 16, ods. 1), písm. k, a smernice MS SR Č. 1/2004-E, ktorou sa určuje
postup orgánov štátnej správy v školstve a zriaďovatel‘ov škól a školských zariadení pri
zriaďovaní, vyraďovaní alebo zmenách v sjeti škól a školských zariadení a pri zriaďovaní
a zrušovaní škól a školských zariadení Vás žiadam o vydanie súhlasného stanoviska
k zaradeniu Súkromnej školskej jedálne, Liptovský Mikuláš, ul. Smrečianska 664 do siete
škól a školských zariadení MSVVaS SR.

Súkromná školská jedáleň bude zriadená na prípravu, výdaj, koiizumáciu jedál a nápojov pre
stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo školskom zariadení a zároveň v prípade potreby aj
v čase školských prázdnin. Skolská jedáleň bude pripravovat‘ a poskytovat‘ jedlá a nápoje pre
stravnfkov (deti, žiaci, zamestnanci škól a školských zariadení) podl‘a odporúčaných
výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podl‘a
vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva a s možnost‘ou pripravovat‘
diétne jedlá pre deti a žiakov, u ktorých podl‘a posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav
vyžaduje osobitné stravovanie podľa materiálno — spotrebných noriem a receptúr pre diétne
stravovanie vydané ministerstvom školstva.

Prevádzkovatel‘om Súkrom.nej školskej jedálne bude firma PEMMEVA, obchodno —

reštauračné služby, so sídlom Il‘anovská cesta 512, 032 02 Závažná Poruba. Vo firme
PEMMEVA bol v roku 2011 Regionálnym úradom verejného zdravotnictva so sídlom
v Liptovskom Mikuláši vykonaný audit HACCP. V oblasti verejného stravovania pósobí
firma PEMMEVA od roku 1990 a poskytuje služby aj domovom sociálnych služieb, tj. má
skúsenosti s pripravou jedál podl‘a špecifických noriem technologickej prípravy jedál a
nápoj Ov.

Prevádzka Súkromnej školskej jedálne by mala byt‘ spustená k 1. septembru 2018 s kapacitou
prípravy jedál a nápoj ov pre 300 detí, žiakov a zamestnancov školských zariadení.

Za kladné vybavenie žiadosti vopred d‘akujem.

et lynček
V Liptovskom Mikuláši dňa 19. 12. 2017 x

6.

________

m1yncekpemmeva(,gm il.com

ř
•i9 ‚L; If t ‚-i fZ(..‘lAQ V

Z4.;fl OA ‚O(.OíMi.JP),i.

/Z1r44‘3 (2.917) O

OBCHODNO-REŠTAURAČNĚ SLUŽBY
Závažná Poruba

(‘a. Z2QM]

Peter Mlynček PEMMEVA obckodno — reštauračné služby 2
R l)Il‘anov4ká cesta 512, 032 02 Závažná Poruba

)\ K% 2‘iIK L\IČO: J.0 857 630, iČ DPH: SK1020477227

/ fťfÚ-3iŮ

Vážený pán
Ing. JánBlcháč, PhD.
primátor mesta Liptovský Mikuláš
Stúrova 1989/4 1
031 42 Liptovský Mikuláš
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Príloha Č. 2

Výpis z uznesenia z elektronického rokovania Obecnej školskej rady zo dňa 15. 01.
2018

Obecná školská rada

I. Odporúča

— Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej školskej jedálne
do siete škóI a školských zariadení SR (PEMMEVA) na schválenie.

Výpis z uznesenia Č. 01/2018 z rokovania komisie školstva a mládeže pri mestskom
zastupitetstve v Liptovskom Mikuláši zo dňa 18. 01. 2018.

Komisia školstva

II. OdporúČa

1. Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej školskej jedálne
(PEMMEVA) do siete škól a školských zariadení SR na schváleníe.


