
MESTO  LEVOČA 
 
 
Predmet rokovania:Zmena zariadenia - výdajná školská jedáleň (ďalej len VŠJ)na zariadenie 

- školská jedáleň (ďalej len ŠJ) Predmestie 26, Levoča.  
 

1. vyradenie zo siete škôl a školských zariadení podľa § 17 ods. 2 písm. e) 
zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov:VŠJ, ktorá je súčasťou 
Elokovaného pracoviska (ďalej len EP)Predmestie 26,   Materskej školy, 
Železničný riadok 3,   v meste Levoča, 

2. zaradenie do  sieteškôl a školských zariadení podľa § 18 ods. 6 písm. a) 
zákona č. 596/2003 v znení zmien a doplnkov: 
ŠJ Predmestie 26, Levoča, ktorá je súčasťou EP MŠ Železničný riadok 3, 
Levoča  

 
Pre: Mestskú  radu 11. 06. 2019 
 Mestské  zastupiteľstvo  20. 06. 2019 
 
Predkladá:                PaedDr. Mária Choborová, vedúca odd. ŠSvZ, ŠÚ  
 
Spracovateľ: PaedDr. Mária Choborová, vedúca odd. ŠSvZ, ŠÚ 
 
Stanovisko komisie MZ: Komisia  školstva a sociálnych vecí na svojom zasadnutí dňa 

30.05.2019 odporúčala schváliť predkladaný materiál.  
Stanovisko MR:      
 
Návrh na uznesenie :  
MR odporúča MZ schváliť vyradenie zo siete škôl a školských zariadení podľa § 17 ods. 2 
písm. e) zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov: VŠJ, ktorá je súčasťou Elokovaného pracoviska (ďalej len EP)  
Predmestie 26,   Materskej školy, Železničný riadok 3,   v meste Levoča.  

 
MR odporúča MZ schváliť zaradenie do  siete škôl a školských zariadení podľa § 18 ods. 6 
písm. a) zákona č. 596/2003 v znení zmien a doplnkov: ŠJ Predmestie 26, Levoča,  ktorá je 
súčasťou EP MŠ Železničný riadok 3, Levoča. 
 
 

 
Termín:  01. 09. 2019 
 
Na vedomie: primátor  mesta 
 zástupca  primátora  mesta 
                                    prednosta MÚ 
 hlavný  kontrolór  mesta 
  
 
 
V Levoči   06. 06. 2019  



Dôvodová  správa 
 

 Návrh predkladá OŠSVaZ, ŠÚ na základe žiadosti riaditeľky Materskej školy, 
Železničný riadok 3, Levoča o vykonanie zmeny v sieti škôl a školských zariadení a to:  
vyradiť VŠJ  EP, Predmestie 26, Levočaa zaradiť ju ako ŠJs účinnosťou od 01. 09. 2019.   
Zariadenie je materiálno technicky vybavené modernou technikou zodpovedajúcim 
stanoveným normám. Po 01. 01. 2016 ŠJ bola vyradená zo siete škôl a školských zariadení 
a následne zaradená ako VŠJ. Dôvodom bol pokles zapísaných deti, zníženie počtu tried 
a následne  nerentabilná  prevádzka ŠJ.   

Na základe zápisu detí pre šk. rok 2019/2020 sa zvýši počet detí v MŠ EP Predmestie 
26, Levoča a od 01. 09. 2019 bude zriadená ďalšia trieda. Z uvedeného dôvodu je potrebné 
zabezpečiť prevádzku ŠJ.  

 
 

 
 
 
V Levoči   06. 06. 2019                                                          PaedDr. Mária Choborová 
                                                                                                   vedúca  odd. ŠSvZ, ŠÚ 
 
 


