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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2014

Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje:

1.

Zriaďovaciu listinu Materskej školy Zádubnie 196, Žilina, rozpočtovej organizácie

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Zriaďovateľ na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 02.08.2013 číslo: 20135198/36048:3-923 o zaradení Materskej školy, Zádubnie 196, Žilina do siete škôl a školských
zariadení a na základe Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina č. 7/2014 zo dňa
19.05.2014 zriadil Materskú školu, Zádubnie 196, Žilina, rozpočtovú organizáciu s termínom
začatia činnosti od 01.09.2014
.

Predkladaný materiál nemá dopad na rozpočet Mesta Žilina.

V Žiline, dňa 01.09.2014
16366/2014-39942/2014-OŠM-ZAP

ZRIAĎOVACIA LISTINA
Zriaďovateľ: Mesto Žilina
So sídlom: Námestie obetí komunizmu 1, 010 31 Žilina
Zastúpené: Ing. Igor Choma – primátor
IČO: 00321796
v zmysle ustanovenia § 21ods. 5 písm. b) zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ust. § 6 ods. 2, § 19 ods. 2
písm. a), § 22 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 1 ods. 2 a § 2 písm. g) zákona NR SR č.
416/2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné
celky a podľa § 4 ods. 3 písm. l) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

zriaďuje
s účinnosťou od 01.09.2014 samostatnú rozpočtovú organizáciu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Názov: Materská škola, Zádubnie 196, Žilina
Druh a typ školy: materská škola s celodennou výchovou a vzdelávaním
Sídlo (adresa) školy: Zádubnie 196, 010 03 Žilina
Identifikačné číslo školy: 42388830
Súčasti školy: Materská škola, Zádubnie 196, Žilina
Výdajná školská jedáleň, Zádubnie 196, Žilina
Vyučovací jazyk: slovenský
Forma hospodárenia školy: rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
Dátum zriadenia školy: 01.09.2014
Vymedzenie základných verejnoprospešných činností, resp. verejných funkcií, pre
ktoré sa škola zriaďuje, a vymedzenie predmetu činnosti:
a) Výchova a vzdelávanie v materskej škole podľa § 16 a § 28 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 osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej,
telesnej, morálne, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na
ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi
a vekovými osobitosťami detí. Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie
prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktorý poskytuje predprimárne
vzdelanie.
b) Výdajná školská jedáleň , podľa § 141 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 výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre deti
a zamestnancov v čase ich pobytu v škole.
10. Štatutárny orgán: riaditeľ školy
11. Vecné a finančné vymedzenie zvereného majetku:
1. Nehnuteľný majetok tvoria:
- stavba: súpisné číslo 196 na parcele č. 792, zapísanej na LV č. 358 pre katastrálne
územie Zádubnie
- pozemky: parc. č. 792 o výmere 504 m2, parc. č. 792 o výmere 5076 m2, druh
ZpaN, zapísané na LV č. 358 pre k.ú. Zádubnie, v celkovej obstarávacej hodnote
229 505,21€ (vedené v účtovníctve Mesta Žilina)
2. Hnuteľný majetok, a to dlhodobý hmotný majetok, drobný hmotný majetok, nehmotný
majetok v hodnote 43 935,83€, a to podľa inventarizačného súpisu zo dňa 01.09.2014
a majetok operatívno-technickej evidencie.
12. Určenie času , na ktorý sa zriaďuje: doba neurčitá
13. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských
zariadení:
a) Materská škola zaradená do siete rozhodnutím č. 2013-5198/36048:3-923 zo dňa
02.08.2013
b) Výdajná školská jedáleň zaradená do siete rozhodnutím č. 2013-5197/36046:3-923
zo dňa 02.08.2013

Ing. Igor Choma
primátor

