
Dôvodová správa 

 

 

Trenčiansky samosprávny kraj pri výkone samosprávy podľa § 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 (ďalej len „ zákon č. 596/2003 Z. z.“) 

zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením podľa siete zariadenia školského 

stravovania. 

 

Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom školských zariadení s názvom: 

 Školská jedáleň, T. Vansovej 32, Prievidza ako súčasť Strednej odbornej školy, T. 

Vansovej 32, Prievidza, 

 Výdajná školská jedáleň, Rastislavova 332, Nováky ako súčasť Strednej odbornej školy, T. 

Vansovej 32, Prievidza,  

ktoré zabezpečujú stravovanie žiakov a zamestnancov Strednej odbornej školy, T. Vansovej 

32, Prievidza  a Spojenej  školy, Chemikov 8, Nováky s organizačnými zložkami Stredná 

odborná škola, Chemikov 8, Nováky a Gymnázium Chemikov 8, Nováky (ďalej len „Spojená 

škola Nováky“). 

 

Základné údaje o Školskej jedálni, T. Vansovej 32, Prievidza ako súčasti Strednej 

odbornej školy, T. Vansovej 32, Prievidza, a Výdajnej školskej jedálni, Rastislavova 332, 

Nováky ako súčasti Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, Prievidza:  

 kapacita kuchyne:  1 000 

 prepočítaný počet zamestnancov k 31.12.2012:   6,4 

 počet zapísaných stravníkov – žiaci TSK k 15.9.2012 spolu:  212 (z toho 152  žiakov  

Spojenej školy Nováky) 

 počet zapísaných stravníkov – zamestnanci k 15.9.2012 spolu: 103 (z toho 51 

zamestnancov  Spojenej školy Nováky) 

 počet vydaných hlavných jedál – žiaci TSK k 31.12.2012 spolu:  24 274  (z toho 15 369  

žiakom  Spojenej školy Nováky) 

 počet vydaných hlavných jedál – zamestnanci k  31.12.2012 spolu:  14 551   (z toho  7 490 

zamestnancom Spojenej školy Nováky) 

 schválená dotácia podľa VZN TSK č. 6/2011 v znení VZN TSK č. 9/2012 pre ŠJ:  

27 901,00   Eur 

 schválená dotácia podľa VZN TSK č. 6/2011 v znení VZN TSK č. 9/2012 pre VŠJ (zdroj 

41 k 31.12.2012:  8 401,00 Eur 

 poskytnutá dotácia podľa VZN TSK č. 6/2011 v znení VZN TSK č. 9/2012 (zdroj 41) 

k 31.12.2012:  27 901,00 Eur 

 náklady ŠJ a VŠJ k 31.12.2012:  30 514,36   Eur 

 náklady na jedno jedlo – žiaci TSK k 31.12.2012:  1,26 Eur. 

 

Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza predložila žiadosť o vyradenie 

Výdajnej školskej jedálne, Rastislavova 332, Nováky ako súčasti Strednej odbornej školy, T. 

Vansovej 32, Prievidza zo siete škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania 

a pracovísk praktického vyučovania SR od 1.7.2013 z ekonomických a organizačných 

dôvodov (viazanie vodiča na prevoz stravy,  nedodržiavanie bezpečnostných a hygienických 

predpisov - ťažké prenosné nádoby, potreba prevozu stravy v izotermickom vozidle). 

 



Stravovanie žiakov a zamestnancov bude od 1.7.2013 zabezpečované dodávateľsky – 

Zdenkou Bránikovou, 972 02 Kocurany 73 (IČO: 41 599 900, č. živnostenského registra 340-

20544, Obvodný úrad v Prievidzi, odbor živnostenského podnikania).   

 

Na základe uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

návrh na vyradenie školského zariadenia s názvom Výdajná školská jedáleň, Rastislavova 

332, Nováky ako súčasť Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, Prievidza, zo siete škôl, 

školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR 

k 30. júnu 2013. 

 

 


