
Dôvodová správa

k  bodu  programu:  Všeobecne  záväzné  nariadenie  Mesta  Banská  Bystrica
č.  00/2018  o zrušení  Základnej  školy  Jána  Bakossa,  Bakossova  5,  Banská
Bystrica  a  jej  súčastí,  Materskej  školy,  Bakossova  5,  Banská  Bystrica  a  o
zriadení  Základnej  školy  s  materskou  školou  Jána  Bakossa,  Bakossova  5,
Banská Bystrica a jej súčastí

______________________________________________________________________________

I. Materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva na základe  vytvorenia  nového
právneho  subjektu  Základnej  školy  s  materskou  školou  Jána  Bakossa,  Bakossova  5,  Banská
Bystrica.                       

II. V zmysle § 6 ods. 1. a 2 písm. b) v nadväznosti na ustanovenia. § 19  a § 23 zákona  č.
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene  doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, obec pri prenesenom výkone štátnej správy a pri výkone
samosprávy  zriaďuje  a  zrušuje  všeobecne  záväzným  nariadením  základné  a  materské  školy.
Základná škola s materskou školou má v zmysle § 27 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a
vzdelávaní  (školský  zákon)  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  vzniknúť  splynutím
Základnej  školy Jána Bakossa,  Bakossova 5,  Banská Bystrica  a  Materskej  školy,  Bakossova 5,
Banská Bystrica, do jednej právnickej osoby - Základná škola s materskou školou Jána Bakossa,
Bakossova 5, Banská Bystrica.
Základná  škola  s materskou  školou  sa  stáva  právnym  nástupcom  zaniknutých  organizácií
a prechádzajú na ňu práva a povinnosti z pracovno-právnych vzťahov a z iných právnych vzťahov
dňom spojenia.

III. K  zriadeniu  Základnej  školy  s  materskou  školou  Jána  Bakossa,  Bakossova  5,  Banská
Bystrica predchádzalo zaradenie Materskej školy, Bakossova 5,  Banská Bystrica, do siete škôl a
školských zariadení  SR k 1.  septembru 2017,  rozhodnutím MŠVVaŠ číslo:2017-11087/32623:1-
10H0  zo  dňa  12.07.2017.  Následnym  krokom  je   vyradenie  Základnej  školy  Jána  Bakossa,
Bakossova 5, Banská Bystrica a jej súčastí a Materskej školy, Bakossova 5, Banská Bystrica, zo
siete  škôl  a  školských zriadení  a  následné zaradenie  Základnej  školy s  materskou školou Jána
Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica, do siete škôl a školských zariadení.

Podmienkou pre zriadenie školy  je právoplatné súhlasné rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy
výskumu a športu SR o zaradení Základnej školy s materskou školou, Jána Bakossa, Bakossova
5, Banská Bystrica, do siete škôl a školských zariadení v zmysle príslušných ustanovení  zákona,
vydané  na základe žiadosti Mesta Banská Bystrica.

Návrh VZN bol v zmysle § 6 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
zverejnený a v stanovenej lehote nebola k návrhu vznesená žiadna pripomienka.

IV. Uvedený materiál má dopad na rozpočet mesta.         


