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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č. __/2012

I.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje

1.

Uzatvorenie dodatku č.3 k zriaďovacej listine Základnej školy, Rybné námestie 1, Žilina,
IČO: 37 982 907 zo dňa 28.08.2006 vydanej Mestom Žilina

DÔVODOVÁ SPRÁVA
k návrhu na schválenie uzatvorenia dodatku k zriaďovacej listine Základnej školy, Rybné
námestie 1, v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina
V zmysle ustanovenia § 22 ods. 2 písm. i) a k) zákona č. 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriaďovacia
listina školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického
vyučovania obsahuje vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola, školské zariadenie, stredisko
praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania spravuje, dátum a číslo rozhodnutia
ministerstva o zaradení do siete. Za účinnosti predchádzajúcej právnej úpravy sa číslo rozhodnutia MŠ SR
v zriaďovacích listinách neuvádzalo, avšak v zmysle ustanovenia § 39 ods. 10 zákona č. 596 / 2003 Z. z.
školy a školské zariadenia zaradené do siete podľa doterajších predpisov sa považujú za školy a školské
zariadenia zaradené do siete podľa tohto zákona. V zmysle ustanovenia § 21 ods. 10 písm. g) zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy musí zriaďovacia listina rozpočtovej organizácie
obsahovať vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý táto rozpočtová organizácia spravuje. Takáto
rozpočtová organizácia je v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí správcom
majetku mesta.
Nakoľko pri škole neboli v zriaďovacej listine tieto náležitosti uvedené, pristúpil predkladateľ k ich
doplneniu formou dodatku k zriaďovacej listine, ktorou sa zároveň pre prehľadnosť vydáva jej úplné znenie.
Na uvedené nedostatky počas svojej kontroly upozornil aj Najvyšší kontrolný úrad SR.
Pri kontrole sídla ( adresy ) školy prišlo k úprave v zmysle všeobecne záväzného nariadenia Mesta
Žilina č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina, námestie, na ktorom sídli základná
škola, má schválený názov Rybie námestie. Odbor školstva a mládeže požiadal Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR o zmenu v sieti škôl a školských zariadení v adresách škôl a ich súčastí (15.08.2011).
Potvrdenie o úprave adresy nám bolo doručené dňa 10.02.2012, z toho dôvodu, nakoľko sme nechceli
narušiť školský rok, predkladáme materiál až teraz.
Predkladaný materiál nemá dopad na rozpočet Mesta Žilina, pričom zabezpečí súlad zriaďovacích
listín s príslušnou zákonnou úpravou.
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Materiál: Dodatok k zriaďovacej listine Základnej školy, Rybné námestie 1,
pôsobnosti Mesta Žilina

v zriaďovateľskej

Dodatok č. 3
k zriaďovacej listine Základnej školy, Rybné námestie 1, Žilina, zo dňa 28.08.2006 vydanej Mestom
Žilina, vrátane Dodatku č.1 zo dňa 23.03.2007 a Dodatku č. 2 zo dňa 27.01.2009, ktorým sa mení vyššie
uvedená zriaďovacia listina, pričom jej nové úplné znenie je nasledovné:
Čl. 1
Zriaďovateľ
Zriaďovateľom Základnej školy , Rybie námestie 1, Žilina, je Mesto Žilina.
Čl. 2
Identifikačné údaje
1. Označenie zriaďovateľa:

Mesto Žilina

Sídlo zriaďovateľa:

Námestie obetí komunizmu 1, Žilina

IČO:

321 796

2. Názov školy:

Základná škola, Rybie námestie 1, Žilina

3. Druh a typ školy:

neplnoorganizovaná základná škola poskytujúca nižšie
stredné vzdelanie

4. Sídlo (adresa) školy:

Rybie námestie 1, 010 01 Žilina

5. Identifikačné číslo školy:

37 982 907

6. Súčasti školy:

Školská jedáleň pri Základnej škole, Rybie námestie 1, Žilina

7. Vyučovací jazyk školy:

slovenský

8. Forma hospodárenia školy: rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
9. Dátum zriadenia školy:

1. september 2006

10. Vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií, predmet činnosti:
a) Výchova a vzdelávanie v základnej škole podľa § 16 a § 29 zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podporuje rozvoj osobnosti žiaka
vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po
stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Základná škola zabezpečuje výchovu a
vzdelávanie prostredníctvom školských vzdelávacích programov, ktoré poskytujú základné vzdelanie, nižšie
stredné vzdelanie (5. až 9. ročník základnej školy).
b) Školská jedáleň, podľa § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu
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jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Školská jedáleň môže
poskytovať svoje služby pre deti, žiakov a zamestnancov škôl a školských zariadení, prípadne aj iným
fyzickým osobám.
11. Označenie štatutárneho orgánu školy: riaditeľ
12. Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola spravuje:
Základná škola spravuje majetok, ktorý jej bol zriaďovateľom zverený na plnenie vymedzeného poslania
a predmetu činnosti. Tento majetok vedie vo svojej účtovnej a operatívnej evidencii. Vecné a finančné
vymedzenie zvereného majetku je nasledovné ku dňu schválenia Dodatku č.3:
1. hnuteľný majetok, a to dlhodobý hmotný majetok, drobný hmotný majetok, nehmotný majetok
a majetok operatívno-technickej evidencie v celkovej účtovnej hodnote: 83 276,38 €,

podľa

inventárneho súpisu – rekapitulácia ku dňu 31.05.2012, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.
13. Určenie času, na ktorý sa zriaďuje: na dobu neurčitú
14. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení:
Škola je zaradená do siete rozhodnutím MŠ SR číslo: CD-2006-10586/23463-1:098/ZŠ, zmena adresy sídla
potvrdením MŠVVaŠ SR č. 2012-2390/5434:2-923.
Čl. 3
Záverečné ustanovenie
1. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 01.07.2012.

Ing. Igor Choma
primátor
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Príloha č. 1
Názov organizácie (pečiatka):
Číslo organi zácie:

ZŠ Rybné nám. l , Žilina

ŠKO L STVO

9277

!.strana

INVENTÚRNY SÚPIS- REKAPITULÁCIA
ku

r.

dňu

Druh majetku

31.05.2012

Číslo
účtu

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
ll.
12.
13.
14.
15.

Energetické a lmacie stroje
Pracovné stroje a zariadenia
Prístroje a zvl. tech. zariadenia
Dopravné prostriedky
Inventár
Pozemky
Umelecké diela a zbierky
SPOLU DLHM riadok l až 7
Software - DLNM
Drobný dlhodobý nehm. majetok
SPOLU DLNM riadok 8 až 9
Obstaranie dlhodob. nehmot. majetku
Obstaranie dlhodob. hmot. majetku
Poskytnuté preddavky na DLNM
Poskytnuté preddavky_ na DLHM
Finančné investície
SPOLU riadok 10 až 14
Drobný nehmotný majetok

Stav majetku k
31.05.2012
skutočný

ú čtovný

022-3
022-4 11257,72 11257,72
022-5
1324,44 1324,44
023-6 4846,3 1 4846,3 1
022-7
031-9
032
17428,47 17428,47
013
018
041
042
051
052
06x
771-3

2085,29 2085,29

(PPS od 16,60 do 2 400. · €)

16. Drobný hmotný majetok

77 1- 1 46166,31 46 166,3 1

(PPS od 16.60 do l 700.- €)

17. Drobný hmotný majetok

77 1-2

11922,42 11922,42

(U P od 16,60 do l 700.-€)

18. Drobné krátkodobé predm. - OTE

4140,31

4140,3 1

1533,58

1533,58

(PPS do 16.60 do 33.20 €)

19. Drobný hmotný maj etok
(UP do 16.60 do 33,20 - €)

SPOLU riadok l až 19

83276,38 83276,38

Rozdiel
+l-

Príloha č. 1
2 strana

r.

Druh majetku

Číslo
účtu

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Stav majetku k
31.05.2012
skutočný

Rozdiel
+l-

účtovný

Palivá, pohonné hmoty
Ost. zásoby - čistiace prostriedky
Potraviny
Ceniny
Učebnice a školské potreby
Iný hmotný majetok
Peniaze v hotovosti
Bankové účty
SUCET riadok 20 až 29

28. Pohľadávky
29. Záväzky
MAJETOK SPOLU riad. l až 29

Skutočný

83276,38

83276,38

stav majetku je uvedený na základe odsúhlasených predložených dokladov (prílohy).

V Žiline dňa: 31.5.2012
Vypracoval/a/: Mgr. Pastorková
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