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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHQ ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 12. 03. 2020 číslo 12020

K bodu: Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Základnej školy s materskou školou

Okoličianska 40418C, 031 04 Liptovský Mikuláš

Mestské zastupiteľstvo

I. konštatuje, že

V zmysle ustanovenia 22 ods. 3 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 zmeny ůdajov v

zriaďovacej listine sa vykonávajú dodatkom k zriaďovacej istme.

II. schvaľuje

Dodatok Č. 1 k Zriaďovacej Iistine Základnej školy s materskou školou, OkoliČianska 404/80, 031 04

Liptovský Mikuláš zo dňa 14.08.2015, ktorý je prílohou tohto uznesenia, s úČinnosťou dňom jeho

schválenia mestským zastupiteľstvom.

Dátum podpisu uznesenia:

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

2020
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Důvodová správa

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako príslušný správny orgán prerokoval

žiadosť mesta Liptovský Mikuláš o vyradenie Výdajnej školskej jedálne, Okoličianska 404/8C, Liptovský

Mikuláš, ako sůčasti Základnej školy s materskou školou, Okoličianska 404/8C, Liptovský Mikuláš, zo siete škól

a školských zariadení Slovenskej republiky a Rozhodnutĺm Č. 2019/13401:7-A1050 ZO dňa 28. 11. 2019

Výdajnú školskú jedáleň vyradilo zo siete škÖl a školských zariadení Slovenskej republiky. Následne

Rozhodnutĺm Č. 2019/16890:3-A1050 zo dňa 28. 11. 2019 zaradilo do siete šköl aškolských zariadenĺ

Slovenskej republiky Školská jedáleň, OkoliČianska 404/BC, Liptovský Mikuláš, OkoliČianska 404/8C, 031 04

Liptovský Mikuláš. Z uvedeného dóvodu predkladáme návrh na zmenu zriaďovacej listiny Základnej školy

5 materskou školou, OkoliČianska 404/BC, Liptovský Mikuláš 50 sídlom OkoliČianska 404/BC, 031 04 Liptovský

Mikuláš, v ktorej zároveň meníme v súlade s 521 ods. 1 zákona Č. 596/2003 Z. Z. v z.n.z. názov školy.
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Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, v súlade s ust. 22 ods. 3 zákona č.

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a O zmene a doplneni niektorých zákonov

v zneni neskorších predpisov a uznesenim Mestského zastupiteľstva liptovský Mikuláš č Zo dňa

05.03.2020. ako zriaďovateľ vydáva

DODATOK Č. I

k

Zriaďovacej Iistine

schválenej mestským zastupiteístvom v Liptovskom Mikuláši uznesenim Č. 92/2015 dňa 14.08.2015

Základnej školy s materskou školou, OkoliČianska 404/BC, 031 04 Liptovský Mikuláš

(ďalej len „Zriaďovacia Listina)

ktorým sa mení znenie Zriaďovaoej listiny nasledovne:

1. písm. b) zníe:

»Názov školy: Základná škola s materskou školou, OkoliČianska 404/8C,

Liptovský Mikuláš

sídlo: OkoliČianska 404/BC, 031 04 Liptovský Mikuláš

IČO: 424 348 53

2. písm. c) zriie:

‚.Názov a adresa subjektu, který je súčasťou školy:

Školský klub deti, OkoliČianska 404/BC, Liptovský Mikuláš,

OkoliČianska 404/BC, 031 04 Liptovský Mikuláš.

Školská jedáleň. Okoličianska 404/BC, Liptovský Mikuláš,

OkoliČianska 404/8C, 031 04 Liptovský Mikuláš.

Ostatné ustanovenia Zrlaďovacej listiny sa nemenia.

Tento Dodatok Č. 1 nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia mestským zastupiteľstvom v Liptovskom Mikuláši.

Ing. Ján BIcháČ, PhD.

primátor mesta
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Miuislerswo škoIsh. vody, výskumu 2 špoflu Slovcnskej republiky

Silicia rqionMn,ho Ikoisiva

Slroniova I

81330 Bratsla‘a

Číslo BratiIava

2019/1340I:7-A1050 28. 11.2019

%‘ybivuje

ROZHODNUTIE

Popis konania ‚ Účastníci konania

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a šponu Siovenskej republiky, sekcia regionálneho školstva podľa 14 ods. 6

písni. b) a v súlade s 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štámej správe v školstve a školskej samospráve a o

zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov, ako prislušný správny orgán prerokoval žiadost‘

účastníka konania mesta Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/U, Liptovsý Mikuláš, iČo: 003 5524, o vyradenie

Výdajnej školskej jedálne, Okoličianska 404/8C. Liptovský Mikuláš, ako súčasti Základnej školy s materskou

školou. Okoličianska 404/SC. Liptovský Mikuláš, zo siete škál a školských zariadení Slovenskej republiky.

Výrok rozhodnutia

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a šponu Slovenskej republiky po získaní potrebných dokladov podl‘a * 17

zákona č. 596/2003 Z. 2.0 štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov a 32 a * 46 zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení

neskorších predpisov rozhodlo takto:

vyrad‘uje

zo siete škála školských zariadení Slovenskej republiky Výdajnú školskú jedáleň, Okoličianska 404/SC. Liptovský

Mikuláš, ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Okoličianska 404/SC, Liptovský Mikuláš, s účinnosťou

k3l. deceiubru 2019.

Odóvodnenie

PodFa * 17 ods. I písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a O

zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov (ďalej len ‚zákon Č. 596/2003 Z. zi) účastník

konania, mesto Liptovský Mikuláš. Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, IČO: 00315524, požiadal dňa22.05.2019

Ministerstvo školstva. vedv. výskumu a šponu Slovenskej republiky (ďalej len .‚správny orgánj o vyradenie

Výdajnej školskej jedálne, OkoliČianska 404/SC, Liptovský Mikuláš, ako súčasti Základnej školy s materskou

školou, Okoličianska 404/SC, Liptovský Mikuláš. zo siete škál a školských zariadení Slovenskej republiky (ďalej

len ..sieŮ). k 30.09.20 19.

Predmetná žiadosť nespÍňala potrebné náležitosti ustanovenia 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z., a preto

správny orgán podľa * 29 ods. I zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v zneni neskoršich

predpisov, rozhodnutím č. 2019/l3401:2-A1050 zo dňa 16.07.2019 prerušil konanie v predmetnej veci a vyzval

účastníka konania, aby v stanovenej lehote odszránil nedostatky svojho podania. Uvedené rozhodnutie o prerušeni

konania účastník konania prevzal elektronicky dňa 17.07.20 19. V stanovenej Idiote účastník konania neodslránil

nedostatky svojej žiadosti.
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Správný orgán ďalej uvádza, že účastník konania svoju žiadosť doplnil až dňa 18.102019, ato na základe výzvy
správneho orgánu č. 2019/13401:4-A1050 za dňa 26.09.2019. Zároveň upravil termín vyradenia predmetného
školského zariadenia na 31.12.2019.

Účastník konania požiadal vyradit predmetnú výdajnú školskú jedáleň zo siete z dňvodu, že priestory výdajnej
školskej jedálne pľešli rozsiahlou rekonštrukciou. čím sa vytvorili vhodné podmienky na zriadenie plnohodnotnej
školskej jedálne. Po Zrušení uvedenej výdajnej školskej jedálne bude stravovanie detí a žiakov, od 01.01.2020,
zabezpečovať Skolskájedáleň. Okoličianska 404/SC, Liptovský Mikuláš, ako súčast‘ Základnej školy s materskou
školou. Okoličianska 404/8C, Liptovský Mikuláš.

Podľa 17 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. účastníkoni konania vo veci vyradenia zo siete je zriaďovateE.
Ministerstvo o vyradeni za siete rozhodne do 60 dni od doručenia žiadosti.

PodI‘a 23 ods, I zákona Č. 59612003 Z. z. škola alebo školské zariadenie sa po jeho vyradení za siete zruší.
Na základe vyššie uvedených skutočnosti, správný orgán dospel k záveru tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.

--

Pou Čen je

Proti tomuto rozhodnutiu možno podl‘a 61 ods. t zákona č. 71/1967 Zb. o správnoni konaní (správny poriadok) v
znení neskorších predpisov podať rozklad na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
Stromová I, 813 30 Bratislava. v lehote IS dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Toto rozhodnutie je
preskůrnaterné správnvm súdorn v konaní podra Správneho súdneho poriadku po vyčerpaní riadneho opravného
prostriedku.

Marian Galan

generálny riaditeF

Doručuje Sa

Mesto Liptovský Mikuláš

Štúrova 41

031 42 Liptovský Mikuláš

Slovenská republika
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Ministerstvo školstva, ved výskumu a športu Slovenskej republiky

Sekcia regionúlncho kolstva

Slrorno‘a

S 13 30 Branstava

Čĺslo spisu Bratislava

2019ĺI6890:3-A1050 28. 11.2019

Popis konania /Účastníei konania

Ministerstvo školstva, vedy, výskurnu a športu Slovenskej republiky, sekcia regionálneho školstva podľa 14 ods.

6 písm. b) a 16 zákona Č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov, ako príslušný správny orgán prerokoval žiadost‘ účastníka konania

mesta Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, IČO: 00315524, o zaradenie Školskej jedálne.

Okoličianska 404/SC, Liptovský Mikuláš. ako súčasti Základnej školy s tterskou školou. Okoličianska 404/SC.

Liptovský Mikuláš. do siete škál a školských zariadení Slovenskej republiky.

Výrok rozhodnutia

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a šponu Slovenskej republiky podl‘a 16 ods. I 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 a po získaní potrebných dokladov podľa 32 a 46 zákona Č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní (správny

poriadok) v zneni neskorších predpisov rozhodlo takto:

z a r a d‘ u j e

do siete škúl a školských zariadení Slovenskej republiky Školskú jedáleň, Okoličianska 404/SC. Liptovský Mikuláš.

ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Okoličianska 404/8C, Liptovský Mikuláš, s terminom začatia

činnosti od 1. januára 2020.

Odóvodnenie

Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, IČO: 00315524 (d‘atej len „účastník konania“),

podia 16 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ao zmene adoplneníniektorých

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ..zákon Č. 596/2003 Z. zit predložil dňa 18.10.2019 Ministerstvu

školstva. vedy. výskttrnu a šponu Slovenskej republiky. sekcii regionálneho školstva (ďalej len „správny orgán‘)

žiadosť o zaradenie Skolskej jedálne, Okoličianska 404/SC, Liptovský Mikuláš, ako súčasti Základnej školy

s materskou školou, OkoliČianska 401/8C, Liptovský Mikuláš, do siete škál a školských zariadení Slovenskej

republiky (ďalej len ‚.sieť). od 01.01.2020.

Podl‘a * 16 ods. I zákona č. 5962003 Z. z. žiadosť o zaradenie školy alebo školského zariadenia do siete predkladá

zriad‘ovatef ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka. ktorý predchádza roku, v ktoron3 má byť škola alebo

školské zariadeníe zriadené.

Podľa 16 ods. 5 zákonaČ. 596/2003 Z. z. účastníkom konania voveci zaradenia do sieteje zriad‘ovateľ. Ministerstvo

o zaradení do slete rozhodne do 60 dní od doruČenia žiadosti o zaradenie. V rozhodnutí ministerstvo vyznačí termín
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začatia činnosti. Termín začatia činnosti škoty alebo školského zariadeniaje I. september kalendárneho roka. ktorý
nasleduje po kalendárnorn roku. v ktorom bota žiadosť doručená, okrem prípadov, v ktorých rninister povolil iný
termín pri zaradení do siete podFa odseku 8, ktorých termín začatia činnosti urči ministerstvo.

Správny orgán po preskůmaní predloženej žiadosti zistil, že účastník konania v súlade s * 16 ods. I zákona č.
596/2003 Z. z., predložil k zaradeniu predmemej škoískej jedálne do siete všetkv potrebně doklady.

S ohFadom na vyššie uvedený termín predloženia žiadosti účastnik konania požiadal o povolenie mého terminu
predloženia žiadosti a v súlade s * 16 ods. 8 zákona č. 596/2003 Z. z. mu bob dňa 20.11.2019 vyhovené.

Na základe vyššie uvedených skutočností. správnv orgán dospel k záveru tak. ako je uvedené vn výrokovej časti
tohto rozhodnutia.

Poučen je
Proti tomuto rozhodnutiu možno podFa * 61 ods. I zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v
mni neskoršich predpisov podať rozklad na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a šponu Slovenskej republik)
Stromová 1. 813 30 Bratislava. v ehote 15 dni odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Toto rozhodnutie je
preskúmateľné správnym súdom v konaní podľa Správneho súdneho poriadku po vyčerpaní riadneho opravného
prostriedku.

Marian Galan

generálny riaditel‘

Doručuje sa

Mesto Liptovský Mikuláš

Štúrova 41

03! 42 Liptovský Mikuláš

Slovenská republika
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