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N á v r h   u z n e s e n i a 

 

 

UZNESENIE č.  ......./2022 
zo dňa 08. 04. 2022  

 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 

A  b e r i e  n a  v e d o m i e  

 

vyradenie Školskej jedálne, Kysucká 14, Senec ako súčasť Strednej odbornej školy 
automobilovej a podnikania, Kysucká 14, Senec zo siete škôl a školských zariadení 
Slovenskej republiky na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky č. 2021/22031:2-A2200 zo dňa 20. 12. 2021. 
 
 
 

B  s c h v a ľ u j e  

 
zmenu zriaďovacej listiny, spočívajúcu v zrušení školskej jedálne ako súčasti Strednej 
odbornej školy automobilovej a podnikania, Kysucká 14, Senec v súlade s rozhodnutím 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/22031:2-A2200 zo 
dňa 20. 12. 2021, ktorým vyraďuje zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky 
Školskú jedáleň, Kysucká 14, Senec ako súčasť Strednej odbornej školy automobilovej 
a podnikania,  Kysucká 14, Senec k 31. decembru 2021. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



D ô v o d o v á  s p r á v a 
 
 

k návrhu na zmenu zriaďovacej listiny Strednej odbornej školy automobilovej 
a podnikania, Kysucká 14, Senec  
 
 
 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja schválilo Uznesením č. 422/2021 zo dňa 
05. 11. 2021 ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom priestorov zverených škole, ktorej 
súčasťou bola aj  jedáleň a kuchyňa s prislúchajúcimi priestormi nájomcovi, Mestu Senec 
Mierové nám. č. 8, 903 01 Senec. 
 
Dôvodom bol nepomer v počte stravovaných žiakov zo školy v našej zriaďovateľskej 

pôsobnosti a žiakov škôl, ktorých zriaďovateľom je Mesto Senec a taktiež skutočnosť, že  

v zmysle uzatvorených zmlúv o zabezpečení stravovania medzi uvedenými subjektami, boli  

školami zriaďovateľa Mesta Senec hradené iba skutočne vydané jedlá.  

V období dištančného vzdelávania v dôsledku pandémie Covid 19 sa jedlo nevydávalo, 

osobné náklady ako aj prevádzkové náklady vznikali a školská jedáleň ich musela hradiť 

z vlastného rozpočtu. Takto vzniknutý výpadok príjmov zaťažil rozpočet Bratislavského 

samosprávneho kraja, čo bolo neefektívne. 

Na základe uvedených skutočností Bratislavský samosprávny kraj požiadal Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR o vyradenie školskej jedálne zo siete škôl a školských 
zariadení a Mesto Senec požiadalo súbežne o zaradenie školskej jedálne kontinuálne, aby 
nebola prerušená jej prevádzka.  
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo rozhodnutie               
č. 2021/22031:2-A2200 zo dňa 20. 12. 2021, ktorým vyraďuje zo siete škôl a školských 
zariadení Slovenskej republiky Školskú jedáleň, Kysucká 14, Senec ako súčasť Strednej 
odbornej školy automobilovej a podnikania, Kysucká 14, Senec k 31. decembru 2021 (príloha). 
Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 06. 01. 2022.  
 
V súlade s Uznesením č. 422/2021 bol dňa 08. 12. 2021 uzatvorený Dodatok č. 2 zo dňa 29. 
11. 2021 k Nájomnej zmluve zo dňa 01. 03. 2017 medzi Strednou odbornou školou 
automobilovou a podnikania, Kysucká 14, Senec a Mestom Senec o prenájme predmetnej 
školskej jedálne a kuchyne. 
 
Na základe uvedeného Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ predkladá 
Zastupiteľstvu BSK návrh na zmenu zriaďovacej listiny Strednej odbornej školy automobilovej 
a podnikania, Kysucká 14, Senec, ktorá spočíva v zrušení školskej jedálne ako súčasti školy 
v súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ SR a v zmysle ustanovení § 9 ods. 2 písm. d) 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.  
 
Príloha:  
Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/22031:2-A2200 
 
 
 
 


