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Stanovisko komisie školstva a mládeže z 04. 02. 2020 
Komisia školstva a mládeže odporúča schváliť žiadosť Vedecko-náučného centra Futurum, n. o. ,  
1. mája 9/169, 911 01 Trenčín o zaradenie výdajnej školskej jedálne na území mesta Trenčín od  
12. 03. 2020. 
 
 
Stanovisko finančnej a majetkovej komisie z 20. 02. 2020 
Komisia finančná a majetková odporúča schváliť žiadosť Vedecko-náučného centra Futurum, n. o. ,  
1. mája 9/169, 911 01 Trenčín o zaradenie výdajnej školskej jedálne na území mesta Trenčín od  
12. 03. 2020. 
 
 
 
 
 
Trenčín 10. 02. 2020 



Dôvodová správa 
 
     Ing. Marcela Pavličková, riaditeľka Vedecko-náučného centra Futurum, n. o.,  1. mája 9/169, 
911 01 Trenčín, sa obrátila na mesto Trenčín so žiadosťou o vyjadrenie k  zaradeniu súkromnej 
výdajnej školskej jedálne pri Vedecko-náučnom centre Futurum, n. o., 1. mája 9/169, 911 01 Trenčín 
do siete škôl a školských zariadení s uvedením termínu začiatku činnosti.  
 
      Mesto Trenčín v zmysle § 16 ods. 1 písm. l) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je povinné vydať svoje stanovisko k 
tejto žiadosti. 
  
  Spoločnosť Vedecko-náučné centrum Futurum, n. o., je zriaďovateľom Súkromnej základnej 
školy Futurum, 1. mája 9/169, 911 01 Trenčín, ktorej súčasťou je aj súkromná výdajná školská jedáleň 
od 01. 09. 2019. 
  
          Ing. Marcela Pavličková svoju žiadosť odôvodňuje tým, že výdajňa stravy bola zriadená 
z dôvodu presťahovania základnej školy, ktorá sídlila v priestoroch ZŠ, Na dolinách 27, a po 
presťahovaní na Ulicu 1. mája 9/169, 911 01 Trenčín iná školská jedáleň v okolí nevedela zabezpečiť 
stravovanie pre žiakov a zamestnancov školy z kapacitných dôvodov. 
 

Vzhľadom na to, že § 6 ods. 12 písm. j) zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu 
dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov ukladá povinnosť obciam poskytnúť  finančné prostriedky na žiaka cirkevnej a súkromnej 
základnej umeleckej školy, poslucháča cirkevnej a súkromnej jazykovej školy, dieťa cirkevnej 
a súkromnej materskej školy a dieťa cirkevného a súkromného školského zariadenia z finančných 
prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na 
mzdy a prevádzku na žiaka  základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej 
školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, mesto Trenčín prispieva na 
mzdy a prevádzku Súkromnej základnej školy Futurum, ktorej zriaďovateľom je Vedecko-náučné 
centrum Futurum, n. o., Trenčín,  od roku 2012.   
 
              Komisia školstva a mládeže a  finančná a majetková komisia na základe uvedeného  odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne vydať súhlas na zaradenie  súkromnej  výdajnej školskej jedálne 
pri Vedecko-náučnom centre Futurum, n. o., 1. mája 9/169, Trenčín do siete škôl a školských 
zariadení a na jej zriadenie na území mesta Trenčín s predpokladaným termínom od 12. 03. 2020.  
 
 
 
 
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne                                                      
 
s ú h l a s í 
 
so zaradením súkromnej výdajnej školskej jedálne pri Vedecko-náučnom centre Futurum, n. o.,   
1. mája 9/169, Trenčín ako súčasti Súkromnej základnej školy Futurum, 1. mája 9/169, 911 01 
Trenčín, do siete škôl a školských zariadení a s jej zriadením na území mesta Trenčín 
s predpokladaným termínom od 12. 03. 2020, a to pre zriaďovateľa: Vedecko-náučné centrum 
FUTURUM, n. o., so sídlom 1. mája 9/169, 911 01 Trenčín, IČO 37923862.        
         
 


