
 M E S T O   R O Ž Ň A V A 

 
  
  
 Pre  zasadnutie 

 Mestského zastupiteľstva 

 v Rožňave dňa 22.2.2018 

  

 K bodu rokovania číslo: 

  
Názov správy:  
  
Ivana Zagibová, Medená 194, Pača - žiadosť o súhlas so zaradením 
Súkromnej školskej jedálne Ako doma, Šafárikova 3 v Rožňave do siete 
škôl a školských zariadení SR od 1.9.2018 
 
Predkladá: 
JUDr. Erika Mihaliková 
prednostka MsÚ 
 

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 
 
s ú h l a s í     
 
so zaradením Súkromnej školskej jedálne Ako 
doma, Šafárikova 3, 048 01 Rožňava do siete škôl 
a školských zariadení Slovenskej republiky od 
1.9.2018 
 
 
 
 
u k l a d á 
 
oznámiť znenie uznesenia žiadateľovi  
 
T: do 1.3.2018 
Z: prednostka MsÚ 
 
 

 
Prerokované : 
v Komisii vzdelávania, kultúry, mládeže 
a športu 
dňa: 6.2.2018  
v Komisii finančnej, podnikateľskej a správy 
mestského majetku 
dňa: 13.2.2018   
v Obecnej školskej rade 
dňa: 14.2.2018 
 
 
 
Vypracoval : 
Ing. Ivan Nemčok 
 
 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
Žiadosť   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

k materiálu:   
Ivana Zagibová, Medená 194, Pača - žiadosť o súhlas so 
zaradením Súkromnej školskej jedálne Ako doma, Šafárikova 3 
v Rožňave do siete škôl a školských zariadení SR od 1.9.2018 
       
Legislatívne východiská: § 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 

Prijaté uznesenia MZ 
a ich realizácia: 

______ 

Hospodársky a finančný 
dopad na rozpočet 
mesta: 

Financovanie stravovania žiakov cirkevných základných škôl 
tak ako aj cirkevných materských škôl, štát realizuje cez 
podielové dane pridelením finančných prostriedkov mestu, 
ktoré potom mesto prerozdeľuje prostredníctvom VZN o určení 
výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku 
na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a 
dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta 
Rožňava 

Nároky na pracovné 
miesta: 

Bez nároku na pracovné miesta  

Súlad návrhu na 
uznesenie s právnymi 
predpismi SR: 

Návrh na uznesenie je – nie je v súlade so zákonom č. 596/2003 
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

 
 
     Dňa 27.11.2017 nám bola doručená žiadosť pani Ivany Zagibovej, Medená 194, Pača, 
ktorá prevádzkuje jedáleň Ako doma, Šafárikova 3 v Rožňave, o súhlas s jej zaradením do 
siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.9.2018.   
     Podľa predloženej žiadosti Súkromná školská jedáleň Ako doma sídliaca v priestoroch 
patriacich Cirkevnému zboru evanjelickej cirkvi a. v.,  nebude poskytovať stravovanie žiakom 
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ale študentom Gymnázia  P. J. Šafárika v Rožňave, 
žiakom Katolíckej cirkevnej základnej školy a  Evanjelickej cirkevnej materskej školy. 
Nakoľko mesto Rožňava súhlasilo so zaradením Evanjelickej cirkevnej základnej školy do 
siete a dňa 24.1.2018 prišlo rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
o jej zaradení do siete s termínom začatia činnosti od 1.9.2018, táto súkromná školská jedáleň 
bude poskytovať stravovanie aj žiakom tejto školy.   
     Ako je uvedené v tabuľke, zaradenie Súkromnej školskej jedálne Ako doma je bez nároku 
na rozpočet mesta. V rozpočte mesta sa to prejaví od 1.1.2019 navýšením podielových daní, 
ktoré mesto následne prerozdeľuje prostredníctvo prijatého VZN.  
     Súhlas obce je v zmysle §16 ods. 1 písm. l) 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, povinnou prílohou žiadosti na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a šport SR o zaradenie do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorú 
ministerstvu predkladá pani Ivana Zagibová ako prevádzkovateľka tohto zariadenia.  
 



Komisia: Termín 
zasadnutia: 

Uznesenie: 

Sociálna, zdravotná a bytová: -  
Ochrany verejného poriadku: -  
Cestovného ruchu 
a regionálnej politiky: 

-  

Vzdelávania, kultúry, mládeže 
a športu: 

6.2.2018 Uznesenie č. 04/02/2018 – komisia školstva 
odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
v Rožňave súhlasiť so zaradením Súkromnej 
školskej jedálne Ako doma, Šafárikova 3, 048 
01 Rožňava do siete škôl a školských 
zariadení Slovenskej republiky od 1.9.2018. 

Výstavby, územného 
plánovania, životného 
prostredia a mestských 
komunikácií: 

-  

Finančná, podnikateľská 
a správy mestského majetku: 

13.2.2018 Finančná komisia po prerokovaní 
predloženého materiálu odporúča MZ  
schváliť zaradenie Súkromnej školskej 
jedálne Ako doma, Šafárikova 3, 048 01 
Rožňava do siete škôl a školských zariadení 
Slovenskej republiky od 1.9.2018. 

Obecná školská rada 
v Rožňave 

14.2.2018 Uznesenie č. 01/02/2018 – Obecná školská 
rada v Rožňave odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu v Rožňave súhlasiť so 
zaradením Súkromnej školskej jedálne Ako 
doma, Šafárikova 3, 048 01 Rožňava do siete 
škôl a školských zariadení Slovenskej 
republiky od 1.9.2018.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


