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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 10. 06. 2021

K bodu: Návrh na zaradenie výdajnej školskej jedálne ako súčast‘ Súkromnej

základnej školy Felix Liptovský Mikuláš do siete šköl a školských

zariadení SR od 01. 09. 2021

Mestské zastupiteľstvo

udel‘uje súhlas na zaradenie výdajnej školskej jedálne ako súčast‘ Súkromnej základnej

školy Felix Liptovský Mikuláš do slete škól a školských zariadeni SR od 01. 09. 2021

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

číslo /2021

Dátum podpisu uznesenia 2021



Důvodová správa

Východiská a podklady:

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

Žiadosť o zaradenie školského zariadenia (tj. aj zariadenia školského stravovania) do siete
škól a školských zariadení predkladá zriad‘ovatel‘ Ministerstvu školstva, vedy, výskumu
a športu SR do 3 1. marea kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť školské
zariadenie zriadené. Minister móže povolíť iný tennín podania žiadosti ‚ najmä ak zriadenie
školského zariadenia nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet.

Prílohou žiadosti súkromného zriad‘ovatel‘a (právnická osoba alebo fyzická osoba) podl‘a
* 16 ods. 1, písmeno 1) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musí byt‘
aj súhlas obce.

Súkromná základná škola Felix sídli na Nábreží K. Petroviča 1571/18, 031 47 Liptovský
Mikuláš, kde je žiakorn a zamestnancom školy poskytované stravovanie v školskej jedálni
Obchodnej akadémie. Od 01.09.2021 sa sídlo školy presúva na ulicu Hurbanova 1218. Dovoz
stravy je predbežne dohodnutý so školskou jedálňou ZS Márie Rázusovej - Martákovej.

Občianske združenie Felix Liptovský Mikuláš obdržalo kladné vyjadrenie ministerstva
školstva k výpožičke priestorov na ulici Hurbanova 1218, ktoré budú použité na účely
prevádzkovania Súkromnej základnej školy Felix Liptovský Mikuláš, školského klubu detí
a výdajnej školskej jedálne. Zmluva o prenájme priestorov je v procese prípravy.

Materiál k predmetnej žiadosti bol prerokovaný na zasadnutí Obecnej školskej rady dňa
02.06.202 1, ktorá súhlasí so zaradením výdajnej školskej jedálne ako súčasti Súkromnej
základnej školy Felix do siete škól a školských zariadení od 01.09.202 1.

Príloha č. 1 Vyjadrenie k zaradeniu výdajnej školskej jedálne do siete škól
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Vyjadrenie k zaradeniu výdajnej škols(ej jedálne do siete škól.

Žiadam o vyjadrenie k zaradeniu výdajnej školskej jedálne do siete škĎl. Zriaďovateľom výdajnej školskej

jedálne je 07 Felix Liptovský Mikuláš. Výdajná školská jedáleň bude zriadená k 19.2021 a bude sa

nachádzať na ulici Hurbanovej 1218,03101 Liptovský Mikuláš,

Cieľom zriadenia výdajnej školskej jedálne na ulici Hurbanovej 1218 je zabezpečiť stravovanie žiakov

Súkromnej Základnej školy Felix Liptovský Mikuláš, ktorej sídlo sa presunie od 1,92021 taktiež na ulicu

Hurbanovu 1218. K 1.9.2021 bude mať výdajná školská jedáleň 70 stravníkov, každý rok sa navýší počet

stranĺkov 020-30. Donáška jedla je predbežne dohodnutá so školskou jedálňou Zš MRM.

OZ Felix Liptovský Mikuláš obdržalo kladné vyjadrenie ministerstva školstva k výpožičke priestorov na

ulici Hurbanovej 1218, ktoré budú použité na účely prevádzkovania SZŠ Felix LM, ŠKD a výdajnej školskej

jedálne. Príprava zmluvy jev procese.

Vopred d‘akujem

ĺ.
S pozdravom — ‘

Adriana Garrett (Štatutár 07 Felix LM, 0907216389)

VL. Mikuláši 19.5.2021


