
  

Dôvodová správa 
 

Predkladaný materiál bol vypracovaný v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z.z.                  
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení.  

Podľa § 9 ods. (2) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. v platnom znení „Samosprávny 
kraj pri výkone samosprávy zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením podľa 
siete:             

a) základné umelecké školy,  

b) jazykové školy okrem jazykových škôl pri základných školách,  

c) školské internáty,  

d) zariadenia školského stravovania,  

e) školské hospodárstva a strediská odbornej praxe,  

f) strediská služieb školy,  

g) školy v prírode,  

h) centrá voľného času s územnou pôsobnosťou samosprávneho kraja.“. 

  
Zastupiteľstvo PSK na 22. zasadnutí zo dňa 12. 12. 2016 uznesením č. 432/2016  v 

zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v platnom znení a zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení schválilo návrh na vyradenie Školskej jedálne, Hlavná 6, Stropkov ako súčasť Strednej 
odbornej školy, Hlavná 6, Stropkov zo siete škôl a školských zariadení SR.  
 

Odbor školstva ÚPSK požiadal Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
(ďalej len „MŠVVaŠ SR“) o vykonanie vyššie uvedenej zmeny v sieti. 
 

MŠVVaŠ SR po preskúmaní potrebných dokladov Rozhodnutím č. 2017-531/1462:1-
10H0 zo dňa 13. 01. 2017 vyradilo zo siete škôl a školských zariadení SR Školskú jedáleň, 
Hlavná 6, Stropkov ako súčasť Strednej odbornej školy, Hlavná 6, Stropkov k 31. augustu 
2017. 
 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK 
uznesením č. 41/2017 zo dňa 07. 02. 2017 odporúčala Zastupiteľstvu PSK schváliť návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia PSK č. ..../2017, ktorým sa ruší Školská jedáleň, Hlavná 6, 
Stropkov ako súčasť Strednej odbornej školy, Hlavná 6, Stropkov k 31. augustu 2017. 

  


