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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHQ ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 10. 06. 2021 číslo 12021

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

Liptovský Mikuláš ako súčasti Súkromnej materskej školy Lobelka,

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

SR od 1.9.2021

Mestské zastupiteľstvo

udel‘uje súhlas na zaradenie Elokovaného pracoviska, Nová 4432/8, 031 01 Liptovský

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

Mikuláš do siete škäl a školských zariadeni SR od 1. 9. 2021

Ing. Ján BIcháč, PhD.
primátor mesta

Dáturri podpisu uznesenia 2021



Dóvoclová správa

Východiská a podkladyt

I. Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov

2. Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov

Žiadosť o zmenu v sjeti — zaradenie etokovaného pracoviska do slete škól a škotských
zariadeni predktadá zriaďovateľ Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Stovenskej
republiky do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa má ztnena
v sieti vykonať. Minister móže povolíť iný termín podania žiadosti ‚ najmá uk požadovaná
zmena nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet.

Prílohou žiadosti súkromného zriad‘ovateľa (právnická osoba alebo ‘zická osoba) podľa
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. k) zákona č. 596/2003 Z. z. má obec poskytnúť finančné
prostriedky na žiaka a dieťa pre cirkevné a súkronrné materské školy a školské zariadenia
najmenej vo výške 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na dieťa rnaterskej školy a
školského zariadenia v zriad‘ovateľskej pásobnosti obce.
Pre určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa školy a škotského
zariadenia, ktorá je financovaná z podielových daní, tj. z rozpočtu mesta na základe platného
VZN, je rozhodujúci počet deti k 15. septembru uvedených v štatistickom výkaze SKOL 40-
01.

V prípade zaradenia dokovaného pracoviska Súkromnej rnaterskej školy Lobelka do
siete šköl a školských zariadeni od 1. 9. 2021 bude mesto Liptovský Mikuláš poskytovať
finančné prostriedky na mzdy a prevádzku od januára 2022.

Pri súčasne platnom VZAT Č. 1!2021JVZN o určení výšky dotácže naprevádzku zmzdv
na žk;ka či dieťa škál či školských zariadení zriadcných na území mesta Liptovský Mikuláš pre
rok 2021 by bola dotácia poskytnutá rnestorn pri počte 35 detí vo výške 82 005 € na
kalendárny rok (v prípade dotácie na úrovni roka 2021 ana úrovni 88 % zo sumy určenej na
mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy v zdad‘ovateľskej pósobnosti mesta).

Od januára 2021 je pre dieťa, ktoré dosiahlo pňť rokov veku do 31. augusta, ktorý
predchádza začiatku školského roka, od ktorého hude dieťa plniť povinnú škotskú dochádzku
v zákiadnej škole, predpriinárne vzdelávanie povinné (zákon č. 209/2019 Z. z,). Toto
zavedenie povinného predprirnárneho 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.
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Žiadosť o súhlas obce k zaradeniu dokovaného pracoviska Súkromnej rnaterskej
školy Lobelka do siete škól a školských zariadení predložila mestu Liptovský Mikuláš
konateľka spoločnosti Lobelka, s. r. o. Zuzana Čatlochová 31. 03. 2021.

Mestské zastupiteľstvo uznesením zo dňa 23. apríla 2020 číslo 20/2020 schválilo
návrh na zaradenie dokovaného pracoviska Súkrornnej materskej školy Lobelka do siete
škól a školských zariadení od 01. 09. 2020. Vzhl‘adom na krízovú situáciu a nepriaznivé
podrnienky, ktoré so sebou prinieslo infekčné ochorenie COVID-19, pozastavila konateľka
spoločnosti prípravu na otvorenie prevádzky dokovaného pracoviska k 01. 09. 2020.

Žiadosť o súhlas obce k zaradeniu dokovaného pracoviska SMŠ Lobelka bola
prerokovaná na zasadnutí Obecnej školskej rady dňa 02. 06. 2021 a na zasadnutí Komisie
fmančnej a rnajetkovo-právnej dňa 03. 06. 2021. Obecná školská rada súhlasi 50 zaradením
Elokovaného pracoviska, Nová 4432/8, 031 01 Liptovský Mikuláš ako súčast‘ Súkromnej
materskej školy Lobelka, SNP 9, 03 01 Liptovský Mikuláš do siete škól a školských
zariadení od 1. septernbra 2021.

Príloha Č. 1 Žiadosť o súhlas obce k zaradeniu Elokovaného pracoviska, Nová 4432/8, 031
01 Liptovský Mikuláš ako súČasť Súkromnej rnaterskej školy Lobelka, SNP 9,
031 01 Liptovský Mikuláš do slete škól a školských zariadení od 1. septernbra
2021

Príloha Č. 2 Uznesenie mestského zastupitel‘stva zo dňa 23. apríla 2020 Číslo 20//2020
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Súk, umná mate, ská školo Lobelko
SlIP 9 03101 L‘ptovCky kijkuk

CO 4Š 934 707 0940 920 191

Lobelka
MVSTKÝ ÚRAD

Súkromná n,aterská škola Lobelka, SNPlLlůtóNkýMiRátóL3toaka. s.r.o., Ul. 1. mája 1204/140, 031 01
Liptovský Mikuláš.: iČo 46934 707. Telk 0948 920 191. Mail: lobelkalobelka.sk

Mestský úrad Liptovský Mikuláš 3 I —03— 2021
Štúrova 1989J41

______ __________________________

03142 Liptovský Mikuáš Ů.rnn,a. /up I C.pLt:

- Lipbvský Mikuláš, 21. marec 2021
t lij %[)flVL J

Ziadosť o sáhlas obce k zaradeniu Elokovaného pracoviska, Nová 4432/8,03101 Liptovský Mikuláš aRo sú
časť Súkromnej materskej školy Lobelka, SNP 9,03101 Liptovský Mikuláš do siete škál a školských zariadení
od 1. septembra 2021

V zmysle 5 18 ods. 7 písm. 1) zákona č. 596/2003 Z. z. O štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zme
ne a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov Vás opätovne žiadame o súhlas k zaradeniu
Elokovaného pracoviska, Nová 4432/8, 03101 Liptovský Mikuláš ako súčasť Súkromnej materskej školy Lobel
ka, SNP 9,03101 Liptovský Mikuláš do siete škála školských zariadeni Slovenskej republiky.

Predpokladaný počet všetkých detí Ó, predpokladaný počet všetkých tried 2. Jýchovno-vzdelávaci proces sa
bude uskutočňovať na základe vlastného školského vzdelávacieho programu „Malým krokom k velkým veciam“.
Vyučovací jazyk bude slovenský. Stravovanie detív elokovar‘.om pracovisku bude zabezpečené prostredníctvom
vlastnej kuchyne. Predpokladaný dátum zriadenia elokovaného pracoviska je 01.09.2021. Zriad‘ovateY nebude
žiadať dodatočné finančně prostriedky na mzdy a prevádzku elokovaného pracoviska v zmysle 56 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 2021 až 31. december2ů2l. 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 poskytovateťov sociálnych služieb v rámci Žilinského sarnosprávneho 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.

Dčvodom vzniku Elokovaného pracoviska, Nová 4432/8, 03101 Liptovský Miku!áš ako súčasí Súkromnej ma
terskej školy Lobelka, SNP 9,03101 Liptovský Mikuláš je pretrvávajúc? zájem zo strany rodičov
a neuspokojené žiadosti o prijatie dieťaťa na predpriniárne vzdelávanie. Poloha na opačnej strane mesta je
dalším dbvodom pre vznik elokovaného pracoviska.

Mestské zastupiteľstvo uznesením zo dňa 23. apríla 2020 číslo 20/2020 schválilo návrh na zaradenie elokova
něho pracovíska do slete škála školských iariadeni SR od 1.9.2020. Vzhíadom na mimoriadnu situáciu súvisiacu

COVID —19 bolí konanie vo ved podania žiadosti o zmenuv sieti a realizácia stavebrých úprav elokovaného
pracoviska pozastavené. K žiadosti o zmenuv seti je preto potrebný ooátovný súhlas obce.

Za vybavonie našej žiadosti vopred dakujeme.

Prílohy:

1. Zriaďovacia listina
2. Rozhodnutie o zaradení Súkromnej materskej školy do siete škál a školských zariadení SR

O L(teka sro
S pozdravom

sk. fl(V]/i
Zuzana‘tá«dtho\,a

konateľ

Lobelko

I



) Sukromno motersko skok LobeLko

stÝ‘ ťÝ ‚L, — SNP 9 03101 Liptovsky Mikutos
CO 46934 707 0948 920191
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Zriadovacia listina

Súkrornná niaterská škola Lobelka, SNP 9, Liptovský Mikuláš

Lobelka. s.ro., ako zriaďovatcl Súkromnej materskej školy, SNP 9. Liptovský Mikuláš na základe
ustanovenia * 22 zákona č. 59612003 Z. z. O štátnej sprúve v školstve a školskej sanlospráve V Zl1CÍ

neskorších predpisov

vydáva
túto zriad‘ovaciu listinu:

1) Označenie zriaďovatel‘a sůkroinncj iimterske školy:
Lobe‘ka, s.r.o., (JI. 1. inúja 1204/140, Liptovský Mikuláš

2) Názov súkrolllnej materskej školy: Súkrornná nta(eiská škola Lobelka, SNP 9, Liptovský

Mikuláš

3) Druh a typ školy: Súkromná innterskň škola bez právnej subjektivity

4) Sídlo súkroinncj rnaterskcj školy: SNP 9, 031 Ot Liptovský Mikuláš

5) Identifikačně čislo súkromnei naterskcj školy 46 934 707

6) Názov a adresa školského zariadenia alebo illých zariadení, ktoré sú súčasťou školy:

žiadne

‘7) Vyučovací jazyk: slovenský

8) Forma hospodárenia školy : Spoločaost‘ s ručením obIllcdzenÝn1

9) Dátum zriadenia súkromnej nia:erskej škoy: 1. septenlbra 2017

]0) Vymedzenie základných verejnoprospešných činností školy:

Súkroniná inaterská škola podporuje osohnostný rozvoj deU v oblasti sociálno

emocionátnej, intelektuálnej telesnej, morálnej. estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti,

utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoloČnosti v súlade s

ndividuálnymi a vekovými osobitosťami deti.

II) Pred met činnosti:

«
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Predmet činnosti školy

- zabezpečuje výchovu a vzdelávanie deU v predškolskom veku

- doplňa rodinnú výchovu O výehovno-vzdelávaciu činnosť zanieranú na všestranný rozvoj osobnosti

dieťaťa

- zabezpečuje prfpravu detí na povianú školskú dochádzku

12) Označenie štatutárneho orgánu naterskej školy: Konatel‘ zriaďovatel‘a spoloěnosti Lobelka,

s.r.o.

13) Vecné a finančně vymedzenie majetku. ktorý škola spvavue: Súkrornná matersk škola L.obe]k

hospodári $ majetkom, ktorý jej bol zverený zriaďevatel‘oni spoločnosti Lobelka, s.r.o,

14) Určenie času, na ktorý sa zriad‘ujc

a) súkromaá materská škola: na čas neurčitý

15) Dátum a číslo rozhodnutia ministcľstva o zaradeni do slete škól a školských zariadeaí:

a) materskcj školy: 2016-14704/44820:S-10H0 zo dňa 27.10, 2016

16) Táto zriad‘ovacia listinu nadobúda účinnost‘ dňom 01.09. 2019.

V Lipovskom dňa 1,9.201 9

(Ĺ

Bc. Zuzana Čatloehová

KonateF spoločnosti Lobelka, s.r.o.
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Ing. Andrej Čatloch

Konateľ spoločnostš Lobelka, s.r.o.

Lobelkcto

‘.•\ J •‘,Ď_•_I‘
2
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Mf 2:
LobeLko
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Sůkromná rnoterskó škota Lobetko

SNP 9, 03101 Liptovský Mkutóš

CO: 4ó 934 707, 0948 920 191

mstobetko@tobetko.sk

-

... -
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, Číslo: 2016-14704/44820:5-1 ORO
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

U
ROZHODNUTIE

Ministerstvo školstva. vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sekcia
regioná[neho škotstva. podľa 14 ods. 6 písm. b) a v sútade 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 príslušný správny orgán prerokovalo
žiadosť účastníka konania. právnickej osoby. Lobelka, s.r.o,‘ Ul. I. rnája 1204/140, Liptovský
Mikuláš, ICO 46 934 707, o zaradenie Súkromnej rnaterskej školy Lobelka, SNP 9, Liptovský
Mikuláš, do siete škól a školských zariadení Slovenskej republiky.

Ministerstvo školstva, x‘edy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sekcia
regionálneho školstva, v zrnysle 16 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších tredpisov a po získaní potrebných dokladov podľa 32 a v súlade s 46 zákona
Č. 71/1 967 Zb. o správnom konaní (srávny poriadok) v znení neskorších predpisov rozhodlo
takto:

z a r a d‘ u j e

do siete škót a škotských zariadení Stovenskej republiky Súkromnú materskú škotu
Lobelka, SNP 9, Liptovský Mikuláš, s terrnínom začatia činnosti od 1. septembra 2017.

O d 5 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. zi‘) účastník konania, právnická osoba, Lobelka, s.r.o.,
Ul. 1. mája 1204/140, Liptovský Mikuláš. ICO 46934 707, predložit Ministerstvu školstva,
vedy, výskurnu a športu Siovenskej republiky žiadosť o zaradenie Súkromnej materskej školy
Lobelka, SNP 9, Liptovský Mikuláš, do siete škSl a školských zariadení Slovenskej republiky
(ďatej ten “sieť“).

Správny orgán v zrnysle 29 ods. 1 zákona č, 7 1/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov rozhodnutím číslo 2016-14704/18579:2-
lOOB zo dňa 27.04.2016 prerušil konanie v predmetnej veci zaradenia do siete a vyzval
účastníka konania v stanovenej tehote 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. I až ods. 4 zákona
Č. 596/2003 Z. z.



Správny orgán uvádza, že účastník konania k zaradeniu súkromnej materskej školy
do sjeta predložil podľa 16 ods. písm. 1) zákona č. 596/2003 Z. z. súhlas mesta Liptovský
Mikuláš č. 63/201 6 w dňa 1205.2016.

Vznzvsle 16 ods. 1 zákona č. 596ĺ2003 Z. z. žiadosť o zaradenie školy
alebo školského zař/adenin do sic/e predkladá zriud‘ovate/ ministerstvu do 31. marea
kalendárneho roka, ktorýpredchádza roku. v ktoronz má byl‘ škola ulebo školské zariadenie
zr/ac/eně.

íĺzniys/e 16 cc/s. 5 zákonu Č. 596/2003 Z. z. účaslníkom konania vo veci zarac/enia
do s/ere je zr/ac/o ‘alel. M/ntvie;sn‘o O zcnac/ení do sic/e loz/wc/ne c/o 60 c/ní od doručen/a
žiar/osli o zaradenie c/o s/ele. V rozhodnuti nz/n/slerstvo vyznačí termín začat/a činnosti.
Termín začaria činnosti školy aieho školského zariacleniaje I. september ka/endcírneho roka,
ktorý naslecluje po kalendárnom roku, v kíoronz bolu ž/ac/os!‘ doručená, okre;?? pr/padov,
v kíorýeh m/n/ster povol/l im termín pri zaradení clo sic/e podľa odseku 8, k/oř ých termín
začat/a činnosti určí ministerstvo.

S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti a závary správný orgán rozhodol tak,
ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u Č e n i e

V zmysle 61 ods. I zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správný poriadok)
v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podat‘ rozklad na Ministerstvo
školstva. vady. výskumu a športu Siovenskej republiky, Stromová 1, 813 30 Bratislava,
v lehota IS dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmatel‘né súdom.

Bratislava 27.10.2016

- Ing M‘dLrGiiian
eneial y riaditel

sekcie regionlneho školstva
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Rozhodnutie dostanú:
I. Lobelka, s.r.o.

Ul. 1. rnája 1204/NO
031 01 Liptovský Mikuláš

2. Spis

Na vadomie:
Mesto Liptovský Mikuláš

• Okresný úrad Zilina
551 Bratislava

• CVTI SR Bratislava
• MŠVVaŠ SR — sekala flnancovania a rozpočtu
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MESTSKĚ ZASTUPITELSTVO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNESENIE
MESTSKĚHO ZASTUPITELSTVA

zo dňa 23. apríla 2020 čísio 2012020

K bodu: Návrh na zaradenie Elokovaného pracoviska, Nová «32/8, 031 01 Liptovský
Mikuláš ako súčasti Súkromnej materskej školy Lobelka, SNP 9, 031 01
Liptovský Mikuláš do siete škóI a školských zariadení SR od 1. 9. 2020

Mestské zastupiteľstvo

schvaruje

návrh na zaradenie Elokovaného pracoviska, Nová 443218, 031 01 Liptovský Mikuláš ako

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

škál a školských zariadeni SR Od 1.9. 2020.

Ing. Jáf!J, PhD.
p átor,hesta

Dátum podpisu uznesenia: 24. 04. 2020


