Dôvodová správa
V zria ovate skej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v meste Ve ké
Kapušany sú zriadené tri stredné školy a dve školské stravovacie zariadenia. Školské
stravovacie zariadenie pri Strednej po nohospodárskej škole vo Ve kých Kapušanoch
zabezpe uje stravu aj pre Gymnázium, V. Kapušany a školské stravovacie zariadenie pri
SOU energetickom je už osem rokov v ekonomickom prenájme pre nedostato ný záujem
o stravovanie zo strany žiakov.
Na základe schválenej II. etapy racionalizácie sa do priestorov SOU energetického
pres ahuje Stredná po nohospodárska škola, ktorej sú as ou je školské stravovacie
zariadenie. Pre zachovanie školského stravovania v regióne odbor školstva navrhuje:
Zrušenie školského stravovacieho zariadenia pri SOU energetickom , Ve ké
Kapušany nako ko do priestorov SOU energetického, Ve ké Kapušany sa
pres ahuje Stredná po nohospodárska škola, Ve ké Kapušany spolu
s vlastným školským stravovacím zariadením.
V tomto prípade bude v priestoroch SOU energetického plynule pokra ova prevádzka
školského stravovacieho zariadenia od 1.9.2008, ktorú už zabezpe í Stredná
po nohospodárska škola so zamestnancami školskej jedálne pri SPoŠ. Tým sa zachová
zamestnanos v regióne a zabezpe í sa školské stravovanie pre všetky tri stredné školy vo
Ve kých Kapušanoch. SOU energetické, V. Kapušany vypovie nájomnú zmluvu o prenájme
kuchyne prenajímate ovi a ke že nemá vlastných zamestnancov, nevznikne potreba
personálneho riešenia zamestnancov a s tým súvisiace náklady.
V opa nom prípade, ak by sa školské stravovanie vo Ve kých Kapušanoch riešilo cez
stravovacie zariadenie pri SOU energetickom, došlo by k situácii, ktorá vyžaduje zánik
školskej kuchyne a jedálne pri Strednej po nohospodárskej škole a potreba ukon i pracovný
pomer so všetkými zamestnancami a školské stravovanie žiakov zabezpe ova cez inú
právnickú osobu , ktorá má kuchy u v ekonomickom prenájme.
Stravovacie zariadenie pri SOU energetickom bolo v ekonomickom prenájme už od
roku 2000 a neposkytovalo stravovanie žiakom. Zo strany odboru školstva nebolo
považované za školské stravovacie zariadenie. Pri podaní návrhu racionaliza ných zmien
na MŠ SR vyšla najavo skuto nos , že MŠ SR eviduje v sieti aj toto stravovacie zariadenie
ako školské, teda že nedošlo k jeho vyradeniu zo siete škôl a školských zariadení. Na základe
vyššie uvedeného, ako aj tej skuto nosti, že v jednom sídle by mal zria ovate KSK dve
školské stravovacie zariadenia, navrhujeme stravovacie zariadenie pri SOU energetickom
vyradi zo siete a následne zruši , k omu je potrebné vykona nasledujúce kroky:
z úrovne SOU energetického ako prenajímate a, vypoveda nájomnú
zmluvu sú asnému nájomcovi školskej kuchyne k 30.6.2008 (bolo
realizované)
realizova nevyhnutné opravy v priestoroch prenajatej kuchyne
pres ahova strojové zariadenie školskej kuchyne a jedálne pri SPoŠ do
priestorov SOU energetického
Schválením navrhovanej alternatívy sa pres ahuje sú asná Stredná po nohospodárska
škola, Nám. Doboa, V. Kapušany kompletne so stravovacím zariadením , ím sa uvo ní celá
budova, ktorej alšie využitie bude rieši odbor správy majetku.
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