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Návrh na uznesenie: 

MsZ v zmysle ustanovenia §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, s poukazom na ustanovenie § 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 

schvaľuje žiadosť Súkromnej materskej školy Makulienka, Partizánska 277, 972 71  Nováky 

a súhlasí so zaradením tejto súkromnej materskej školy do siete škôl a školských zariadení 

k  01. 09.2018 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

Žiadosť vydanie súhlasu mesta pre Súkromnej materskej školy Makulienka Juraja Štangu o 

zaradenie do siete škôl a školských zariadení bol prerokovaný na komisii kultúry a vzdelávania 

dňa 29.03.2017, komisia neodporúča vydať súhlas mesta pre Súkromnú materskú školu 

Makulienka Juraja Štangu o zaradenie do siete škôl a školských zariadení. Žiadosť bola 

prerokovaná dňa 04. 04. 2017 na  MsR a MsR neodporúča vydať súhlas mesta pre Súkromnú 

materskú školu  Makulienka Juraja Štangu o zaradenie do siete škôl a školských zariadení.  

Žiadosť o zaradenie školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania do siete škôl 

a školských zariadení predkladá zriaďovateľ ministerstvu školstva do 31. marca kalendárneho 

roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť škola, školské zariadenie, stredisko praktického 

vyučovania zriadené. Minister môže povoliť iný termín podania žiadosti, najmä ak požadovaná 

zmena nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet.  

Žiadosti súkromného zriaďovateľa podľa § 16 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej 

správe a školskej samospráve musí byť: l) súhlas obce pre zriaďovateľov podľa §19 ods.2 písm. 

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, ak nie je zriaďovateľom, (§ 19 zriaďovanie 

škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania alebo pracovísk praktického 

vyučovania ods. 2) Školu, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo 

pracovisko praktického vyučovania môže zriadiť e) iná právnická alebo fyzická osoba).  

Zaradením do siete škôl a školských zariadení vzniká obci povinnosť podľa zákona č. 

564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov financovať činnosť školského zariadenia. Výnos dane podľa § 

2 ods. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov v územnej 

samospráve sa rozdelí obciam takto: Súkromnej materskej škole podľa stavu k 15. septembru 

predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom materskej školy a podľa  

Nariadenia vlády. Predpokladom pre výnos dane je Výkaz Škôl (MŠ SR) 40- 01. V tomto 

výkaze sa uvádza počet detí, žiakov škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území 

mesta Nováky a sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení podľa stavu k 15.9.  

V § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z sa uvádza: obec poskytuje na základe žiadosti 

zriaďovateľa súkromnej materskej školy dotáciu na dieťa na mzdy a prevádzku;  

V § 6 ods. 12 písm. j) zákona č. 596/2003 Z.z. obec okrem iných škôl a školských zariadení 

poskytuje na dieťa súkromnej materskej školy finančné prostriedky najmenej vo výške 88% zo 

sumy určenej na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy v zriaďovacej pôsobnosti obce.  

Súkromná škola môže poskytovať vzdelávanie a ďalšie služby za úhradu v zmysle § 1 ods. 6 

zákona č. 597/2009 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.  

Žiadosť o zaradenie Súkromnej materskej školy Makulienka Juraja Štangu predložil mestu jej 

zriaďovateľ Juraj Štanga a Mgr. Blanka Štangová, Partizánska 277, Nováky dňa 07.02.207, 

svoju žiadosť. Následne bola táto žiadosť prerokovaná na komisii kultúry a vzdelávania, kde 

bol prizvaný aj žiadateľ. Podľa údajov žiadateľa materská škola bude mať 1 triedu s kapacitou 

15 detí. V prípade že ministerstvo zaradí súkromnú materskú školu do siete škôl a školských 

zariadení k 1.9.2018, vznikne Mestu Nováky povinnosť na základe žiadosti zriaďovateľa 



poskytnúť finančné prostriedky na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských 

zariadení na území mesta Nováky  už na obdobie od septembra 2018 do decembra 2018. Mestu 

budú podľa zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve poskytnuté finančné prostriedky na uvedenú súkromnú materskú školu až od 

1.1.2019. Mesto bude povinné zo svojho rozpočtu prispievať súkromnej materskej škole v 

mesiacoch IX.-XII.2018 dotáciou najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a 

prevádzku dieťaťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, s čím bude musieť 

počítať pri zostavovaní rozpočtu na rok 2018. 

Mesto Nováky ako zriaďovateľ MŠ, financovanie MŠ zabezpečuje z rozpočtu mesta a 

požiadalo o dotáciu na prístavbu a rozšírenie kapacity materskej školy o 45 miest. Podľa 

vyjadrenia žiadateľa, súkromná MŠ má uvedenú kapacitu 15 detí, mesto Nováky chce vďaka 

grantu rozšíriť kapacitu vlastnej MŠ o 45 detí. Na základe rozšírenia kapacít detí,   MŠ Nováky 

plánuje znížiť hranicu veku prijatia dieťaťa do MŠ. Ak bude rozšírená kapacita vlastnej MŠ, 

tento proces bude tým urýchlený. 

V prípade  vydania súhlasu mesta Nováky pre Súkromnú materskú školu Makulienka Juraja 

Štangu o zaradenie do siete škôl a školských zariadení, bol by zmarený zámer mesta zveľadiť 

priestory a rozšíriť kapacitu vlastnej MŠ, komisia kultúry a vzdelávania a Mestská rada 

neodporúča  Mestskému zastupiteľstvu vyhovieť žiadosti Juraja Štangu o súhlas so zaradením 

súkromnej MŠ do siete škôl. 

MsR neodporúča vydať  súhlas mesta pre Súkromnú materskú školu Makulienka Juraja Štangu 

o zaradenie do siete škôl a školských zariadení. 

 


