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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č. __/2015
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I.

schvaľuje:
dodatok č. 4 k zriaďovacej listine Materskej školy, Rybné námestie 1/1, Žilina,
rozpočtovej organizácie

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Zriaďovateľ na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 17.06.2015 číslo: 201510161/26737:2-10C0 o zmene v sieti škôl a školských zariadení, ktorej zmena spočíva v zmene
adresy z Materskej školy, Rybie námestie 1/1, Žilina na Materská škola, Rybné námestie 1/1,
Žilina vydáva dodatok č. 4 k zriaďovacej listine Materskej školy, Žilina zo dňa 29.11.2004, č.j.:
ŠÚ/338/2004, vydanej Mestom Žilina.
Nakoľko zriaďovacia listina predmetnej materskej školy a jej dodatky obsahujú niekoľko
rôznych názvov a neúplných údajov, predkladáme na schválenie aj úplné znenie zriaďovacej
listiny.
Predkladaný materiál nemá dopad na rozpočet Mesta Žilina.
Materiál bol prerokovaný v Komisii školstva a mládeže a Mestskou radou v Žiline, ktorá
odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Žiline tento návrh prerokovať a schváliť.

Dodatok č. 4
k zriaďovacej listine Materskej školy, Žilina zo dňa 29.11.2004, č.j.: ŠÚ/338/2004, vydanej
Mestom Žilina, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 19.01.2009, Dodatku č. 2 zo dňa 18.10.2010
a Dodatku č. 3 zo dňa 01.01.2014, ktorým sa mení vyššie uvedená zriaďovacia listina
nasledovne:

Čl. 2
1. Znenie bodu 2. Názov školy sa nahrádza nasledovným znením:
2.Názov školy: Materská škola, Rybné námestie 1/1, Žilina
2. Znenie bodu 4. Sídlo (adresa) školy sa nahrádza nasledovným znením:
4. Sídlo (adresa) školy: Rybné námestie 1/1, Žilina
3. Bod 9. Vymedzenie základných verejnoprospešných činností, resp. verejných funkcií,
vymedzenie predmetu činnosti sa dopĺňa:
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.
4. Znenie bodu 11. Vecné a finančné vymedzenie zvereného majetku sa nahrádza
nasledovným znením:
11. Vecné a finančné vymedzenie zvereného majetku:
Hnuteľný majetok, a to dlhodobý hmotný majetok, drobný hmotný majetok, nehmotný
majetok v hodnote 24 140,90 €, a to podľa inventarizačného súpisu zo dňa 30.06.2015
a majetok operatívno-technickej evidencie.
5. Ruší sa bod 13
6. Doterajší bod 14 sa označuje ako bod 13
7. V bode 13 sa slovné spojenie Rybie námestie 1 nahrádza slovným spojením Rybné
námestie 1/1 a slovné spojenie Rybie námestie 1/1 sa nahrádza slovným spojením Rybné
námestie 1/1.
8. Doterajší bod 15 sa označuje ako bod 14, pričom jeho znenie sa mení a nahrádza novým
nasledovným znením:
14. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení:

a) Materská škola zaradená do siete rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2010-14706/41415:2917. Rozhodnutie o zmene adresy vydalo MŠVVaŠ SR pod č. 2015-10161/26737:210C0 dňa 17.06.2015.
b) Výdajná školská jedáleň zaradená do siete rozhodnutím č. 2013-5194/34649:3-923
zo dňa 07.08.2013. Rozhodnutie o zmene adresy vydalo MŠVVaŠ SR pod č. 201510161/26737:2-10C0 dňa 17.06.2015.

Ostatné ustanovenia Zriaďovacej listiny Materskej školy, Žilina zo dňa 29.11.2004, č.j.:
ŠÚ/338/2004, vydanej Mestom Žilina, v znení neskorších dodatkov sa nemenia.

Čl. 3
Záverečné ustanovenie
1. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom .....................2015.

Ing. Igor Choma
primátor

V Žiline, dňa 01.09.2015
15926/2015-35293/2015-OŠM-ZAP

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

vydáva

ÚPLNÉ ZNENIE
zriaďovacej listiny Materskej školy, Žilina zo dňa 29.11.2004, č.j.: ŠÚ/338/2004, vydanej
Mestom Žilina, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 19.01.2009, Dodatku č. 2 zo dňa 18.10.2010,
Dodatku č. 3 zo dňa 01.01.2014 a Dodatku č. 4 zo dňa ..........
1. Označenie zriaďovateľa: Mesto Žilina
Sídlo zriaďovateľa: Námestie obetí komunizmu 1, Žilina
IČO: 321796
2. Názov školy: Materská škola, Rybné námestie 1/1, Žilina
3. Druh a typ školy: materská škola s celodennou výchovou a vzdelávaním
4. Sídlo (adresa) školy: Rybné námestie 1/1, 010 01 Žilina
5. Identifikačné číslo školy: 37 911 961
6. Vyučovací jazyk: slovenský
7. Forma hospodárenia školy: rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
8. Dátum zriadenia školy: 01.január 2005

9. Vymedzenie základných verejnoprospešných činností, resp. verejných funkcií,
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, morálnej, 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. Označenie štatutárneho orgánu školy: riaditeľ školy
11. Vecné a finančné vymedzenie zvereného majetku:
Hnuteľný majetok, a to dlhodobý hmotný majetok, drobný hmotný majetok, nehmotný
majetok v hodnote 24 140,90 €, a to podľa inventarizačného súpisu zo dňa 30.06.2015
a majetok operatívno-technickej evidencie.
12. Škola sa zriaďuje: na dobu neurčitú
13. Súčasti školy: Výdajná školská jedáleň, Rybné námestie 1/1 ako súčasť Materskej školy
Rybné námestie 1/1, Žilina
14. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských
zariadení:
a) Materská škola zaradená do siete rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2010-14706/41415:2917. Rozhodnutie o zmene adresy vydalo MŠVVaŠ SR pod č. 2015-10161/26737:210C0 dňa 17.06.2015.
b) Výdajná školská jedáleň zaradená do siete rozhodnutím č. 2013-5194/34649:3-923
zo dňa 07.08.2013. Rozhodnutie o zmene adresy vydalo MŠVVaŠ SR pod č. 201510161/26737:2-10C0 dňa 17.06.2015.

Ing. Igor Choma
primátor

