
 M E S T O   R O Ž Ň A V A 

 
  
  
 Pre  zasadnutie 

 Mestského zastupiteľstva 

 v Rožňave dňa 27.6.2019 

  

 K bodu rokovania číslo: 

  
Názov správy:  
  
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava - žiadosť o súhlas so 
zaradením Výdajnej školskej jedálne Katolíckej materskej školy bl. 
Zdenky, Kósu Schoppera 22 v Rožňave do siete škôl a školských 
zariadení SR a jej následným zriadením od 1.9.2019 
 
Predkladá: 
JUDr. Erika Mihaliková 
prednostka MsÚ 
 

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 
 
s ú h l a s í     
 
so zaradením Výdajnej školskej jedálne Katolíckej 
materskej školy bl. Zdenky, Kósu Schoppera 22, 
048 01 Rožňava do siete škôl a školských 
zariadení Slovenskej republiky a jej následným 
zriadením od 1.9.2019 
 
 
 
 
u k l a d á 
 
oznámiť znenie uznesenia žiadateľovi  
 
T: do 10.7.2019 
Z: prednostka MsÚ 
 
 

 
Prerokované : 
v Komisii vzdelávania, kultúry, mládeže 
a športu 
dňa: 12.6.2019  
v Komisii finančnej, podnikateľskej a správy 
mestského majetku 
dňa: 12.6.2019   
v Obecnej školskej rade 
dňa: 19.6.2019 
 
 
 
Vypracoval : 
Ing. Ivan Nemčok 
 
 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
Žiadosť   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

k materiálu:   
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava - žiadosť o súhlas so 
zaradením Výdajnej školskej jedálne Katolíckej materskej školy 
bl. Zdenky, Kósu Schoppera 22 v Rožňave do siete škôl 
a školských zariadení SR a jej následným zriadením od 1.9.2019 
 
       
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: 

V prípade zriadenia VŠJ v zmysle predloženej žiadosti, bude 
táto výdajná školská jedáleň spolu s KMŠ bl. Zdenky od 
1.1.2020 financovaná z originálnych kompetencií mesta 
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  

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 16.5.2019 nám bola doručená žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi – Biskupstva Rožňava, 
ako budúceho zriaďovateľa, o súhlas so zaradením Výdajnej školskej jedálne Katolíckej 
materskej školy bl. Zdenky v Rožňave do, siete škôl a školských zariadení SR.  
Biskupstvo Rožňava je v meste Rožňava už zriaďovateľom plnoorganizovanej Katolíckej 
základnej školy sv. Jána Nepomuckého a Katolíckej materskej školy bl. Zdenky, ktorá by 
mala po ročnom odklade začať svoju činnosť od 1.9.2019.     
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 zriaďovateľ tejto výdajnej školskej jedálne. 
 
 
 
 
 



 
Komisia: Termín 

zasadnutia: 
Uznesenie: 

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

-  

Vzdelávania a mládeže: 12.6.2019 Uznesenie č. 04/06/2019 – komisia odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave súhlasiť 
so zaradením Výdajnej školskej jedálne 
Katolíckej materskej školy bl. Zdenky, Kósu 
Schoppera 22, 048 01 Rožňava do siete škôl 
a školských zariadení Slovenskej republiky a 
jej následným zriadením od 1.9.2019 

Výstavby, územného 
plánovania, životného 
prostredia a mestských 
komunikácií: 

-  

Finančná, podnikateľská 
a správy mestského majetku: 

12.6.2019 Finančná komisia po prerokovaní 
predloženého materiálu odporúča MZ 
súhlasiť so zaradením Výdajnej školskej 
jedálne Katolíckej materskej školy bl. Zdenky, 
Kósu Schoppera 22, 048 01 Rožňava do siete 
škôl a školských zariadení Slovenskej 
republiky a jej následným zriadením od 
1.9.2019. 

Komisia športu: -  
Obecná školská rada 
v Rožňave 

18.6.2019 Obecná školská rada v Rožňave odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave súhlasiť 
so zaradením Výdajnej školskej jedálne 
Katolíckej materskej školy bl. Zdenky, Kósu 
Schoppera 22, 048 01 Rožňava do siete škôl 
a školských zariadení Slovenskej republiky a 
jej následným zriadením od 1.9.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


