
Dôvodová správa

k  bodu  programu:  Všeobecne  záväzné  nariadenie  Mesta  Banská  Bystrica
č. 00/2018 o zriadení Materskej školy, Radvanská 1, Banská Bystrica

________________________________________________________________________________

I. Materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva na základe schválenej žiadosti
o  NFP  v  rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10  pod  názvom  „Základná  škola
s materskou školou Radvanská 1.".

II. V zmysle § 6 ods. 2 písm. b) v nadväznosti na ustanovenia § 15 a § 16 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 výkone samosprávy zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným
nariadením materské školy. Podľa ustanovenia § 19 ods. 1 vyššie citovaného zákona  školu možno
zriadiť až po jej zaradení do siete.

III.  Mesto  Banská  Bystrica  podalo  v rámci  výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10  projekt  pod
názvom  „Základná škola s materskou školou Radvanská 1.".
Cieľom  tohto  projektu  je  vytvorenie  novej  materskej  školy  s kapacitou  3  triedy  po  22  detí
v existujúcom objekte Základnej školy, Radvanská 1, Banská Bystrica.
Realizáciou  aktivít  projektu  v mesiacoch  marec  až  máj  2018  budú  odovzdané  zhotoviteľom
stavebných prác nové priestory pre materskú školu. Stavebnými úpravami v základnej škole vznik-
nú priestory s plne funkčnými troma triedami a jedálňou. Na vstupe do budovy bude vytvorený
bezbariérový vstup. Priľahlé exteriérové priestory budú upravené pre pobyt detí materskej školy na
čerstvom vzduchu.
Podľa § 16 zákona č. 596/2003 Z. z. je potrebné podať na Ministerstvo vedy, výskumu a športu SR
žiadosť o zaradenie materskej  školy do 31.  marca 2018,  s dátumom zaradenia od 1.  septembra
2018.
K uvedenému  dátumu  zaradenia  aj  zriadenia  materskej  školy  budú  jej  priestory  zariadené
detským nábytkom,  učebnými  a didaktickými pomôckami a hračkami  aj  s vybavením príručnej
kuchynky. Stravu pre deti bude zabezpečovať školská jedáleň základnej školy.
V rámci naplnenia všetkých cieľov projektu od 1. septembra 2019 vznikne nový subjekt Základná
škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica.
 
Uvedený materiál PHSR rieši Opatrením 2.1.4. Vytvoriť adekvátne technické podmienky               a
materiálne zabezpečenie vzdelávacieho procesu, Aktivita 2.1.4.1 Zvýšiť kapacity materských škôl
prístavbou,  nadstavbou,  rekonštrukciou,  zmenou  dispozície  objektov,  vrátane  zvyšovania
energetickej hospodárnosti budov.

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.   

Z rozpočtu mesta Banská Bystrica budú investované finančné prostriedky na vybavenie 3 tried MŠ
v sume 23  000,€..  Z  týchto  finančných  prostriedkov  budú zakúpené  hračky,  učebné  pomôcky,
výtvarný  a  kreatívny  materiál,  PC  zostava  pre  vedúceho  pedagogického  zamestnanca,  čistiace
prostriedky,  vybavenie  lekárničky,  vysávač,  a  regále  do  príslušných  skladov.  Z  uvedených
finančných prostriedkov bude uhradená výroba tabule na označenie budovy, pečiatky, pedagogická
dokumentácia.


