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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Sekcia stredných škôl

Stromová l
813 30 Bratislava

číslo spisu

2021122031:2-A2200

Bľatislava

20.12.202t

Vybavuje

JUDľ. Matušková Anna

ROZHODNUTIE
o vyradení ŠJ zo siete

Popis konania / Účastníci konania

Výrok ľozhodnutia
Ministerstvo školstva' vedy, uýskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo") ako príslušný spľávny
oľgán štátnej spľávy podl'a zákonač.57512001 Z. z. o organizácii činnosti vlády aorganizáciiústľednej štátnej spľávy
v znení neskoľších predpisov, $ 5 zákona č.71/196'7 Zb. o správnom konaní v zneni neskorších predpisov (ďalej
len ,,spľávny poriadok) a podľa $ l7 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej Správe v školstve a školskej samospráve a o
Zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších pľedpisov (ďalej len ,,zákon č. 59612003 Z. z!') posúdilo
žiadosť zo dňa 08.|l.202| Bratislavského samospľávneho kraja, Sabinovská 16,82o 05 Bľatislava, IČo: 36 063
606 (ďalej len ,,účastník konaniď'), doručenej dŕn29.1l.202l a evidovanej pod č.75782 vo veci vyradenia Školskej
jedálne, Kysucká 14,903 01 Senec ako súčasť Stľednej odboľnej školy automobilovej a podnikania, Kysucká 14,
Senec, Ičo: :ĺ 064 386 zo siete škôl a školslcých zariadení Slovenskej republiky a podľa 14 ods. 6 písm. b) a $ 17
zákonač,.596/2003 Z. z' takto rozhodlo:

vyľaďuje

do siete škôl a školslcých zaľiadení Slovenskej republiky Štolstrĺjedaleň, Kysucká 14, Senec ako súčasť Stľednej
odboľnej školy automobilovej a podnikania, Kysucká 14, Senec k 3l. decembruzl2|.

odôvodnenie
Správny orgán o vyľadení školskej jedálne zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej ľepubliky rozhodol na
zŕlklade nasledovného právneho a skutkového stavu:

Podl'a $ 3 ods. 5 správneho poriadku rozhodnutie spľávnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu
veci. Správne orgány dbajú o to, aby v ľozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikli
neodôvodnené ľozdiely.

Podl'a $ 32 ods. l spľávneho poriadku správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za ým
účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pľitom nieje viazaný len návrhmi účastníkov konania.

Podl'a $ 32 ods. 2 správneho poriadku podkladom pre ľozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadľenia účastníkov
konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne Známe alebo známe spľávnemu orgánu z jeho
úradnej činnosti' Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny oľgán.
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Podl'a $ 32 ods. 3 zákonač.7l/1967 Zb' o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na
žiadosť spľávneho orgánu sú štátne orgány, oľgĺíny územnej samosprávy, ýzické osoby a právnické osoby povinné
oználmiť skutočnosti, ktoré majú ýznam pre konanie a ľozhodnutie'

Podl'a $ 46 zákona č.7 | 11967 Zb. o správnom konaní (spľávny poriadok) v znení neskorších pľedpisov rozhodnutie
musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán nato príslušný, musí vychádzať
zo spol'ahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať pľedpísané náležitosti.

Podl'a $ 14 ods. 6 písm. b) zákona č. 59612003 Z. z. minjsteľstvo školstva rozhoduje o zaradení škôl a školslcých
zariadení do siete, vyradení škôl a školshých zariadeĺí zo siete a o zmenách v sieti; pri rozhodovaní o zmenách v
sieti pľihliada na vyjadrenie príslušného okľesného úradu v sídle kraja'

Podl'a $ l7 ods. 1 písm. a) zákona č. 59612003 Z' z. žiaďosť o vyradenie školy alebo školského zaľiadenia zo siete
predkladá zľiaďovatel'.

Podl'a $ l7 ods. 2 písm. d) zákona č. 59612003 Z. z. žiadosť o vyradenie školy alebo školského zariadenia zo siete
obsahuje spôsob zabezpečeniavýchovy a vzdelávania alebo stravovania detí žiakov po rušení školy alebo školského
zariadenia.

Podl'a $ 17 ods. 3 zákona č. 59612003 Z. z.,6č,astníkom konania vo veci vyradenia zo siete je zriaďovatel'.
Ministerstvo o vyradení zo siete rozhodne do 60 dní od doručenia žiadosti na vyľadenie.

Účastník konania listom zo dňa 08.l l.2027,doručeným ďŤr-29.ll.202| azaevidovaným pod č. 75782podalžiadosť
o vyradenie Školsk"; jedálne Kysucká 14, 903 01 Senec, ktorá je súčasťou Strednej odbomej školy automobilovej
a podnikania, Kysucká 14, Senec, zo siete škôl a školskych zariadení Slovenskej ľepubliky k 3l .l2.202l .

Dôvodom vyradenia školskej jedálne je uzavretie Dodatku č. 2 zo dťn 29.1|'202l k Nájomnej zmluve zo dťla
0l.03.2o|7 medzi Strednou odbornou školou automobilovou a podnikania, Kysucká 14, Senec, so súhlasom
účastníka konania dňa 08.12.2021, a Mestom Senec o prenájme pľedmetnej školskej jedálne a kuchyne Mestom
Senec, ktoré má v priestoroch Strednej odbornej školy automobilovej a podnikania Senec dve základné školy, čím
sa dosiahne efektívnejšie využitie školskej jedálne, keď táto bude v správe Mesta Senec.

Správny oľgán konštatlje,že súčasne s vyľadením školskej jedálne zo sieteje do siete zaradenáškolskájedáleň na
základe žiadosti Mesta Senec s ým, že stavovanie žiakov od 0 1 .0l .2022 Strednej odbornej školy automobilovej a
podnikania, Kysucká l4, Senecje kontinuálne zabezpečenév zaľadenej Štotst<ejjedálni, Kysucká 14, Senec.

Účastník konania v prílohe žiadosti zo ďťra 19.03.2021doručil správnemu orgánu súhlasné stanoviská a vyjadrenia
Rady školy z25.|0.2020, okľesného úľadu Bľatislavaz15'|1'202l, Štátnej školskej inšpekcie z 18.11.202l a
Dodatok č. 2 z kNájomnej zmluve zo dňa 0l.03.20|7.

Vzhľadom na uvedené spľávny orgánje povinný ľiadiť sa pľi svojom ľozhodovaní zásadami vyjadrenými v spľávnom
poľiadku a s prihliadnutím na ustanovenie $ 14 ods. 6 písm. b) ako aj $ l7 zákonač. 59612003 Z. z.

Správny orgán pľedložené dôkazy vyhodnotil v súlade s právnou teóriou a prÍxou v ľámci správnej úvahy a s
pľihliadnutím na predložené súhlasné vyjadrenia oľgánov a organizátcií rozhodol tak, ako je uvedené vo v'ýľokovej
časti tohto rozhodnutia.

Postup správneho oľgánuje plne v súlade sjeho doteľajšou rozhodovacou činnosťou.

Poučenie

Proti tomuto ľozhodnutiu možno podl'a $ 6l ods. 1 správneho poriadku podať rozklad na Ministerstvo školstva,
vedy, ýskumu a športu Slovenskej republiky, sekciu stredných škôl, Stľomová 1,8l3 30 Bratislava, v lehote 15

dní odo dňa doručenia ľozhodnutia.
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Toto ľozhodnutieje preskrimatelhé spľávnym súdom v konaní podľa Spľávneho súdneho poriadku po vyčeľpaní
riadneho opravného prostriedku.

Ľubica Sľnáková
geneľálna riaditel'ka sekcie stľedných škôl

Doručuie sa

Bratislavský samosprávny kľaj

Sabinovská 16

820 05 Bľatislava 25

Slovenská ľepublika
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