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Návrh na udelenie súhlasu na zaradenie Súkromnej školskej jedálne do siete škôl a
školských zariadení Slovenskej republiky
Javaslat Magán Iskolai Étkezde iskolahálózatba történő besorolásához történő beleegyezés
megadásához.
Predkladá :
Beterjeszti:

JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta

Preverila:
Ellenőrizte:

Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ

Zodpovedá:
Felelős:

Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, sociálnych vecí, športu a
kultúry
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
A/ udeľuje súhlas
na zaradenie Súkromnej školskej jedálne, na adrese Školská ulica 936/1,
929 01 Dunajská Streda do siete škôl a školských zariadení Slovenskej
republiky pre spoločnosť Gastro DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske
námestie 1203, Dunajská Streda 929 01, IČO: 50 808 478 ako
zriaďovateľa účelového zariadenia školského stravovania.
B/ splnomocňuje primátora mesta
na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie úloh
vyplývajúcich z tohto uznesenia.
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Dôvodová správa
Legislatívny rámec: zákon NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve
v z.n.p., zákon NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v z.n.p., zákon NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., zákon NR SR č.
564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
Žiadosť o zaradenie školského zariadenia do siete škôl a školských zariadení predkladá
zriaďovateľ ministerstvu školstva do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v
ktorom má byť školské zariadenie zriadené. Minister môže povoliť iný termín podania žiadosti,
najmä ak požadovaná zmena nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet (§ 16 ods. 8 cit. zák.
č. 596/2003 Z.z.).
Podľa § 19 ods.2 cit. zák. č. 596/2003 Z.z. školu môže zriadiť samosprávny kraj, okresný úrad
v sídle kraja, štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, iná právnická osoba alebo
fyzická osoba.
V zmysle § 16 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z., žiadosť o zaradenie školy a školského
zariadenia do siete, v prípade ak zriaďovateľom nie je obec, musí obsahovať aj súhlas obce pre
zriaďovateľov podľa §19 ods.2 písm. d) a e) ak ide o materské školy, jazykové školy, základné
umelecké školy a školské zariadenia pre deti, žiakov a poslucháčov do 15 rokov veku a
základné školy, základné školy so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami na území
obce.
§19 ods.2 písm. d) a e) :
„d) štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,
e) iná právnická osoba alebo fyzická osoba.“
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