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Dôvodová správa 
 
      Dňa 5.12.2012 nám bola doručená žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska k zaradeniu 
výdajne jedál pri Katolíckej základnej škole sv. Jána Nepomuckého v Rožňave, do siete škôl 
a školských zariadení. Žiadateľom je zriaďovateľ tejto základnej školy Rímskokatolícka 
cirkev – Biskupstvo Rožňava. 
      Mesto vydáva v zmysle § 16 ods. 1 písm. l) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, v tomto prípade súhlas, nakoľko stravníkmi budú žiaci základnej školy 
do 15 rokov veku.   
      Na rozpočet mesta to nebude mať vplyv, nakoľko mesto na týchto stravníkov už aj 
v súčasnosti dostáva finančné prostriedky v rámci originálnych kompetencií, pretože si ich 
škola na území obce, v tomto prípade Katolícka základná škola uvádza vo výkaze 40-01 ako 
potencionálnych stravníkov. Tieto prostriedky sa poskytujú na stravovanie žiakov školy 
v zmysle platného VZN mesta Rožňava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
základnej umeleckej školy,  dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. 
      Z uvedeného dôvodu a z dôvodov uvedených v žiadosti (bezpečnosť žiakov školy, 
požiadavka rodičov, dodržanie pracovnej doby zamestnancov školy) Odbor školstva odporúča 
prijať súhlasné stanovisko so zaradením školského zariadenia do siete škôl a školských 
zariadení. 
     
     Žiadosť zriaďovateľa Katolíckej základnej školy sv. Jána Nepomuckého bola predmetom 
rokovania Komisie vzdelávania, kultúry, mládeže a športu dňa 15.1.2013. Komisia 
uznesením č. 03/01/13 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave vydanie súhlasného 
stanoviska k zaradeniu výdajne jedál pri Katolíckej základnej škole sv. Jána Nepouckého 
v Rožňave do siete škôl a školských zariadení.  
 
Žiadosť bola prejednaná na rokovaní Obecnej školskej rady v Rožňave dňa 17.1.2013. OŠR 
svojim uznesením 1/01/2013 súhlasí so zaradením Výdajnej školskej jedálne pri Katolíckej 
základnej škole sv. Jána Nepouckého v Rožňave do siete škôl a školských zariadení. 
 
Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku žiadosť prejednala na 
svojom zasadnutí dňa 24.1.2013. Komisia súhlasí so zaradením Výdajnej školskej jedálne 
pri Katolíckej základnej škole sv. Jána Nepouckého v Rožňave do siete škôl a školských 
zariadení. 
 
 
 
V Rožňave dňa 25.1.2013 
 
Spracoval:   Ing. Ivan Nemčok 
                        Odbor školstva, mládeže, športu a ZPOZ 
 
 
 
 
 
 
 
 




