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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

r

NAVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 05. 03. 2020 číslo 12020

K bodu: Návrh na zaradenie Elokovaného pracoviska, Nová 4432/8, 031 01

Litovský Mikuláš ako súčasti Súkromnej materskej školy Lobelka, SNP

9, 031 01 Liptovský Mikuláš do siete škól a školských zariadení SR od

1. 9. 2020

Mestské zastupitelstvo

I. schval‘uje návrh na zaradenie Elokovaného pracoviska, Nová 443218, 031 01 Litovský

Mikuláš ako súčasti Súkromnej materskej školy Lobelka, SNP 9, 031 01 Liptovský

Mikuláš do siete škál a školských zariadení SR od 1. 9. 2020

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia 2020



Dóvodová správa

Východiská a podklady:

1. Zákon č. 5 96/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

2. Zákon Č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Žiadost‘ o zaradenie školy alebo školského zariadenia do siete škól a školských zariadení
predkladá zriad‘ovatel‘ Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do
31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byt‘ škola alebo školské
zariadenie zriadené. Minister móže povolit‘ iný termín podania žiadosti, najmä ak
požadovaná zmena nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet.

Prílohou žiadosti súkromného zriad‘ovateľa (právnická osoba alebo fyzická osoba) podl‘a
18 ods. 7, písmeno 1) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musí byt‘
aj súhlas obce.

Podl‘a 6 ods. 12 pís. j) zákona č. 596/2003 Z. z. má obec poskytnút‘ finančné prostriedky
na žiaka a diet‘a pre cirkevné a súkromné materské školy a školské zariadenia najmenej vo
výške 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na diet‘a materskej školy a školského
zariadenia v zriad‘ovatel‘skej pósobnosti obce.
Pre určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a diet‘a školy a školského
zariadenia, ktorá je financovaná z podielových daní, t.j. z rozpočtu mesta na základe platného
VZN, je rozhodujúci počet detí k 15. septembru uvedených v štatistickom výkaze SKOL 40-
01.

V prípade zaradenia elokovaného pracoviska Súkromnej materskej školy Lobelka do
siete škól a školských zariadení od 1. 9. 2020 bude mesto Liptovský Mikuláš poskytovat‘
finančné prostriedky na mzdy a prevádzku od januára 2021.

Za predpokladu schválenia VZN č. . . ./2020/VZN o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka a diet‘a škól a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský
Mikuláš pre rok 2020 by bola dotácia poskytnutá mestom pri počte 20 detí vo výške 48 800 €
na kalendárny rok (v prípade dotácie na úrovni roka 2020 a na úrovni 88 % zo sumy učenej na
mzdy a prevádzku na diet‘a materskej školy v zriad‘ovacej pósobnosti mesta).

Od januára 2021 bude pre diet‘a, ktoré dosiahlo pät‘ rokov veku do 31. augusta, ktorý
predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude diet‘a plnit‘ povinnú školskú dochádzku
v základnej škole, predprimárne vzdelávanie povinné (zákon č. 209/20 19 Z. z.). Toto
zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole kladie nárok na zvýšenie
kapacity v materských školách. Zriadenie elokovaného pracoviska Súkromnej materskej
školy Lobelka prispeje k predchádzaniu vzniku nedostatočnej kapacity materských škól na
území mesta Liptovský Mikuláš v čase, ked‘ novela školského zákona nadobudne účinnost‘.



Žiadost‘ o súhlas obce k zaradeniu dokovaného pracoviska Súkromnej
rnaterskej školy Lobelka do siete škál a školských zariadení predložila mestu Liptovský
Mikuláš konatel‘ka spoločnosti Lobelka, s. r. o. Zuzana Čatlochová 22. 01. 2020.

Z vyššie uvedených dóvodov odporúčame MsZ v Liptovskom Mikuláši vydat‘
súhlasné vyj adrenie k zaradeniu elokovaného pracoviska Súkromnej materskej školy Lobelka
do siete škál a školských zariadení Slovenskej republiky s termínom začatia činnosti k
01.09.2020.

Príloha Č. 1 Žiadost‘ o súhlas obce k zaradeniu Elokovaného pracoviska, Nová 443 2/8, 031
01 Liptovský Mikuláš ako súčast‘ Súkromnej materskej školy Lobelka, SNP 9,
031 01 Liptovský Mikuláš do siete škál a školských zariadení od 1. septembra
2020
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Mestský úrad Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš

Žiadost o suhlas obce k zaraden,i.ioIcovaneho pracotska -Nova 4432/8, 031 01 Liptovsky Mikulas ako su
časťSúkromnej materskej školy lobelka, SNP 9,031 1Liptovský Mikuláš do sie škól a školských zariadení

Od 1. septembra 2020 /.fT/

V zmysle 18 ods. 7 písm. 1) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstveta školskej samospráve a o zme
ne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás žiadame o súhlas k zaradeniu Elokovaného
pracoviska, Nová 4432/8, 031 01 Liptovský Mikuláš ako súčasť Súkromnej materskej školy Lobelka, SNP 9, 031

01 Liptovský Mikuláš do siete škól a školských zariadení Slovenskej republiky.

Predpokladaný počet všetkých detí 20, predpokladaný počet všetkých tried 1. Výchovno-vzdelávací proces sa
bude uskutočňovať na základe vlastného školského vzdelávacieho programu „Malým krokom k vel‘kým veciam“.
Vyučovací jazyk bude slovenský. Stravovanie detív elokovanom pracovisku bude zabezpečené prostredníctvom
vlastnej kuchyne. Predpokladaný dátum zriadenia elokovaného pracoviska je 01.09.2020. Zriad‘ovateľ nebude
žiadať dodatočné finančné prostriedky na mzdy a prevádzku elokovaného pracoviska v zmysle 6 ods. 12 písm.
b) zákona č. 596/2003 Z.z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení nie
ktorých zákonov od termínu 1. september 2020 až 31. december2020. Na uvedenej adrese bude pri elokova
nom pracovisku zriadená aj prevádzka detských jaslí s kapacitou 10 detí. Prevádzka detských jaslí bude zapísa

ná do registra poskytovateľov sociálnych služieb v rámci Žilinského samosprávneho kraja v zmysle zákona

č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v intenciách sociálnej služby Zariadenie starostlivosti o deti do troch ro

kov veku dieťaťa. Zabezpečí sa tým plynulý prechod detí z jaslí do materskej školy.

Dövodom vzniku Elokovaného pracoviska, Nová 4432/8, 031 01 Liptovský Mikuláš ako súčasť Súkromnej ma

terskej školy Lobelka, SNP 9, 031 01 Liptovský Mikuláš je pretrvávajúci vysoký záujem zo strany rodičov

a neuspokojené žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Poloha na opačnej strane mesta je

dalším dóvodom pre vznik elokovaného pracoviska.

Za vybavenie našej žiadosti vopred d‘akujeme.

Prílohy:

1. Zriad‘ovacia listina
2. Rozhodnutie o zaradení Súkromnej materskej školy do siete škól a školských zariadení SR

3. Architektonická štúdia
Lo0eik.sro
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Zuzana Čatlochová

konateľ

Lobe[ko

Súkromná materská škola Lobelka, SNP 9, Liptovský Mikuláš, Lobelka, s.r.o., Ul. 1. mája 1204/140, 031 01
Liptovský Mikuláš,. iČo 46-934-2OljeL: 0948920 19LMail: lobelka@lobelka.sk

MESTKÝ [.R:D
LIPTOVSkÝ MIKULÁŠ

2? --01- 2020
Liptovský Mikuláš, 21. január 2020

S pozdravom
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Súkromná moterská škcto Lobetko
SNP?, 031 01 Upt.ovský Mkuó

CO: 46 934 707, 0948 920 191
rnstobeLko©Lobko sk

Zriad‘ovacia listina

Súkromná materská škola Lobelka, SNP 9, Liptovský Mikuláš

Lobelka. s.r.o.. ako zriaďovateľ Súkromnej materskej školy. SNP 9. Liptovský Mikuláš na základe
ustanovenia 22 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správc v školstve a školskej samospráve v znení

neskorších predpisov

vydáva
tú to zriad‘ovaciu listinu:

1) Označenie ziiaďovateľa súkromnej materskej školy:
Lobelka, s.r.o., Ul. 1. rnája 1204/140, Liptovský Mikuláš

2) Názov súkromnej materskej školy: Súkioinná materská škola Lobelka, SNP 9, Liptovský
Mikuláš

3) Druh a typ školy: Súkrornná rnaterská škola bez irávnei subjektivit

4) Sídlo súkromnc nia1erske školy: SNP 9, 031 01 Liptovský Mikuláš

5) ldcntiflkačné číslo stikromnej materskej školy : 46 934 707

6) Názov a adresa školského zariadenia aleho mých zariadcní. ktoré sú súčasťou školy:
žia (lne

7) Vyučovací jazyk: slovenský

8) Forma hospodárenia školy : Spoločnost‘ s ručením obrn edzenýrn

9) Dátum zriadenia súkromnej materskej školy: 1. septernbra 2017

10) Vymedzenie základných verejnoprospešných činností školy:

Súkromriá rnaterská škola podporuje osohnostný rozvoj detí v oblasti sociálno
emocionálnej. intelektuálnej, telesnej, moráliiej. estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti.
utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripiavuje na život v spoločnosti v súlade s
individuálnymi a vekov‘‘n1 i osobitosťanl i detí.

11) Predmet činnosti:

Lobe1ko



Súkromrá rno[erskó škoo Lobetko
3NP 9, 031 01 Liptovský Mikutó0

CO: 6 934 707. 0948 920 191

Lo b e ko ms[ob1ko©Lobetko

Predmet činnosti školy
- zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí v prcdškolskom veku
— doplňa rodínnú výchovu o výchovno—vzdelávaciu činnosť zameranú na všcstrann rozvoj osobnosti

dieťaťa
- zabezpečuje lrípravu deti na povinnO školskú docháclzku

12) Označenie štatutárneho orgánu materskej školy: Konateľ zriaďovateľa spoločnosti Lobelka,
s. r. o.

13) Vecné a fnančné vymedzenie majetku. ktorý škola spravuje: Si‘ikromná materská škola Lobelka
hospodári s majetkom, ktorý jej hol zverený zriaďovate1om spoločnosti Lobelka, s.r.o.

14) Určenie času, na ktor sa zriaďuje
a) súkromná rnaterská škola: na čas neurčitý

I 5) Dátum a číslo rozhoclnutia ministerstva o zaradení do siete škál a školsk‘“ch zariadení:
a) materskej školy: 20l6-l4704/4820:5-l0H0 zo dňa 27.10. 2016

16) Táto zriacľovacia listina nadohúda ťičinnost dňom 01.09. 2019.

V Lipovskom Mikuláši, dOn I .9.2019

Bc. Zuzana Čatlochová
Konatel‘ spoločnosti Lobelka, s.r.o.

.s.( c1u
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Ing. Andrej Čatloch
Konateľ spoločnosti Lobelka, s.r.o.
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Lobelko



MNISTERSTVO ŠKOLSTVA. Číslo: 2016-14704/44820:5-1 0H0
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZHODNUTIE

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sekcia
regionálneho školstva, podľa 14 ods. 6 písm. b) a v súlade s ustanovením 16 ods. 1 zákona
Č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako prislušný správny orgán prerokovalo
žiadosť účastníka konania. právnickej osoby. Lobelka. s.r.o., Ul. 1. mája 1204/140, Liptovský
Mikuláš. ICO 46 934 707. o zaradenie Súkromnej materskej školy Lobelka. SNP 9, Liptovský
Mikuláš. do siete škól a školských zariadení Slovenskej republiky.

Ministerstvo školstva, vedy. výskurnu a športu Slovenskej republiky, sekcia
regionálneho školstva, v zniysle 16 ods. S zákona Č. 596/2003 Z. z. o štátncj správe

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a po získaní potrebných dokladov podľa 32 a v súlade s 46 zákona
Č. 7 1/1967 Zh. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov rozhodlo
takto:

zara(I‘uje

do siete škól a školských zariadení Slovenskej republiky Súkrornnú materskú školu
Lobelka, SNP 9, Liptovský Mikuláš, s terrnínom zaČatia činnosti od 1. septembra 2017.

O d 6 v o d n e n i e

V zmysle 16 ods. 1 zákona Č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov V znení neskorších predpisov (ďalej
len ‚.zákon Č. 596/2003 Z. z.‘) účastník konania. právnická osoba, Lobelka, s.r.o..
Ul. 1. mája 1204!140, Liptovský Mikuláš. 1CO 46 934 707, predložil Ministerstvu školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky žiadosť o zaradenie Súkromnej materskej školy
Lobelka, SNP 9, Liptovský Mikuláš. do siete škól a školských zariadení Slovenskej republiky
(ďalej len sieť).

Správny orgán v zmvsle 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov rozhodnutím číslo 20 16-14704/18579:2-
100B zo dňa 27.04.20 16 prerušil konanie v predmetnej veci zaradenia do siete a vyzval
účastníka konania v stanovenej lehote na odstránenie nedostatkov jeho podania. Učastník
konania na základe výzvy správneho orgánu dňa 01.06.2016, 29.06.2016 a 26.10.2016 doplnil
podanie o všetky údaje a doklady tak, ako ustanovuje 16 ods. 1 až ods. 4 zákona
č. 596/2003 Z. z.



Správny orgán uvádza. že účastník konania k zaradeniu súkromnej materskej školydo siete predložil podFa 16 ods. I písm. 1) zákona Č. 596‘2003 Z. z. sáhlas mesta LiptovskýMikuláš Č. 63/20 16 zo clňa 12.05.2016.

Vzmsie ‘ 16 ods. 1 zckona Č. 5962003 Z. z. žiaclost‘ o :aradenie ško/cileho školského zariudenia do slete predklcidá zriad‘ovatel‘ ministerstvu do 31. mareakalendcrneho roka, který predch6dza roku, v ktorom iiic byt‘ škola aleho školské :ariadeniezriadené.

J ‘:mvsle 16 ods. 5 zÝkona Č. 5962003 Z. :. úČcisiníkonz konania ve ved :arczdenw/o sic/e je :i‘iadovate/ Ministerstvo o zarcidení c/o sic/e rozhodne do 60 dní oč! doručeniaicidosii o :cirade Ilie do sieie. V ro:hednotí 17?inisferstvo vyznačí termín :ačatiu Činnosíi.Termín :ačcuia činilos/i školy aleho školského :ciriadenia je 1 .sep/emher kcilend6rneho rokci,kíort nus/eduje po kn/endárnom roku, v k/oro;iz bo/ci žiadosť doručenc, okrem pr/padov,v kíor‘ch minisler povolil iný termín pri zarcidení c/o sic/e podl‘ci odseku 8, ktoiých [erin/ncičci/ia čiiVlOsti urči ministerstvo,

S poukazoni na vyššie uvedené skLltoČnosti a závery správny orgán rozhodol tak.akoje uvedené vo výrokovej Časti tohto rozhodnutia.

P O U Č e n i e

V zmysle 61 ods. 1 zákona č. 7 1/1967 Zb. O správnom konaní (správny poriadok)v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podat rozklad na Ministerstvoškolstva. vedv. v\“Skumu a športu Slovenskej republiky. Stromová I . 813 30 Bratislava.v ienow i 5 dni odo dňa doručenia rozhodnutia. ‘loto rozhodnuiieje preskúmateFné súdom.

Bratislava 27.10.2016

Ing. N‘IiirrrGiTan
generály riaditeF

sekcie regioi‘i1neho školstva

Rozhodnutie dostanú:
Lobelka. s.r.o.
Ul. I. mája 1204/140
031 01 Liptovský Mikuláš

2. Spis

Na vedomie:
Mesto Liptovský Mikuláš

• Okresný úrad Zilina
ŠŠI Bratislava
CVTI SR Bratislava

• MSVVaS SR — sekcia Ínancovania a rozpočtu



Lotcka, s.ro.

(Y. J 1. májS 1204/140
Y‘ c ‘t 01 L. Mku

(o 4h 934 107
W4iw kJÓOkI.Sk, Iflkk)Wk;) DIČ: 2023653159
mobil: 0948 920 191 iČ DPH. 93I‘iV?36i9310


