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Vybavuje

ROZHODNUTIE
Popis konania / Účastníci konania
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sekcia predprimárneho a základného
vzdelávania, podľa § 14 ods. 6 písm. b) a v súlade s § 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.“) ako príslušný správny orgán prerokovalo žiadosť účastníka konania, právnickej osoby Gastro
DS, s.r.o., Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda, IČO 50 808 478, o zaradenie Súkromnej výdajnej školskej
jedálne Gastro DS, Smetanov háj 286/9A, Dunajská Streda, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
Výrok rozhodnutia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky po preskúmaní potrebných dokladov podľa §
32 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 16
ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. rozhodlo takto:
zaraďuje
do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Súkromnú výdajnú školskú jedáleň Gastro DS, Smetanov
háj 286/9A, Dunajská Streda, s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2020.
Odôvodnenie
Účastník konania, právnická osoba Gastro DS, s.r.o., Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda, IČO 50 808 478,
predložil dňa 22.06.2020 v súlade s § 16 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. Ministerstvu školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky žiadosť o zaradenie Súkromnej výdajnej školskej jedálne Gastro DS, Smetanov háj
286/9A, Dunajská Streda, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (ďalej len „sieť“).
Účastník konania dňa 10.07.2020 doplnil predmetnú žiadosť o všetky údaje a doklady tak, ako ustanovuje § 16 ods.
1 až ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z.
Podľa § 16 ods. 1 písm. l) a m) zákona č. 596/2003 Z. z. účastník konania k predmetnému zaradeniu predložil súhlas
mesta Dunajská Streda č. 54773/8094/2019/DS/040-MT zo dňa 13.12.2019, a súhlas Trnavského samosprávneho
kraja č. 07219/2020/OSŠaŠZ-6 zo dňa 21.01.2020 a jeho doplnenie č. 07219/2020/OSŠaŠZ-10 zo dňa 05.05.2020.
Podľa § 16 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. žiadosť o zaradenie školy alebo školského zariadenia do siete predkladá
zriaďovateľ ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť škola alebo
školské zariadenie zriadené.
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Podľa § 16 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. účastníkom konania vo veci zaradenia do siete je zriaďovateľ. Ministerstvo
o zaradení do siete rozhodne do 60 dní od doručenia žiadosti o zaradenie. V rozhodnutí ministerstvo vyznačí termín
začatia činnosti. Termín začatia činnosti školy alebo školského zariadenia je 1. september kalendárneho roka, ktorý
nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom bola žiadosť doručená, okrem prípadov, v ktorých minister povolil iný
termín pri zaradení do siete podľa odseku 8, ktorých termín začatia činnosti určí ministerstvo.
S ohľadom na vyššie uvedený termín predloženia žiadosti účastník konania požiadal o povolenie iného termínu
predloženia žiadosti, a v súlade s § 16 ods. 8 zákona č. 596/2003 Z. z. mu bolo dňa 13.08.2020 vyhovené.
Na základe vyššie uvedených skutočností, správny orgán dospel k záveru tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v
znení neskorších predpisov podať rozklad na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
Stromová 1, 813 30 Bratislava, v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné
správnym súdom v konaní podľa Správneho súdneho poriadku po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Katarína Kalašová
generálna riaditeľka
Doručuje sa
Gastro DS, s.r.o.
Alžbetínske námestie 1203
929 01 Dunajská Streda
Slovenská republika
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