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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č. __/2018
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. Dodatok č. 6 k zriaďovacej listine Základnej školy, V. Javorku 32, Žilina, č. j.:
OŠKOL/1/11/2002, vydanej Mestom Žilina v znení neskorších dodatkov.
2. Dodatok č. 8 k zriaďovacej listine Centra voľného času, Kuzmányho 105, Žilina, č. j.
02/002861, vydanej Okresným úradom v Žiline v znení neskorších dodatkov.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Na 30. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 25.06.2018 bol Uznesením č.
188/2018 schválený Prevod správy majetku mesta zo ZŠ, V. Javorku 32, Žilina do správy
majetku CVČ, Kuzmányho 105, Žilina.
Z uvedeného dôvodu je potrebné upraviť Zriaďovaciu listinu Základnej školy, V. Javorku 32,
Žilina a Zriaďovaciu listinu Centra voľného času, Kuzmányho 105, Žilina.

Predkladaný materiál nemá dopad na rozpočet Mesta Žilina.
Materiál bol prerokovaný v Komisii školstva a mládeže, komisia materiál odporučila MZ
v Žiline prerokovať a schváliť.

Dodatok č. 6
k Zriaďovacej listine Základnej školy, V. Javorku 32, Žilina zo dňa 01.07.2002, č. j.:
OŠKOL/1/11/2002 vydanej Mestom Žilina, vrátane Dodatku č. 1 zo dňa 01.07.2002, Dodatku
č. 2 zo dňa 23.05.2007, Dodatku č. 3 zo dňa 19.01.2009, Dodatku č. 4 zo dňa 28.06.2010
a Dodatku č. 5 zo dňa 01.01.2014, ktorým sa mení vyššie uvedená zriaďovacia listina
nasledovne:
Článok 1
1) V Článku 2 Identifikačné údaje, v bode 12. Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý
škola spravuje, sa vypúšťa druhá veta.
2) V Článku 2 Identifikačné údaje, v bode 12. Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý
škola spravuje: sa vypúšťa text „ Okrem majetku uvedeného v Dodatku č. 4, Zmluvou
o zverení majetku Mesta Žilina do správy č. 586/2013 bola Základnej škole, V. Javorku 32,
Žilina, zverená do správy:
1. Stavba Telocvičňa, súp. č. 8569, druh stavby: budova pre šport a rekreačné účely,
postavenej na parcele parc. č. KN-C 6544/3, o výmere 1297 m2 zastavané plochy a nádvoria,
v k. ú. Žilina, vedenej na LV č. 1100, v celkovej obstarávacej hodnote: 757 288,26 €,
zostatkovej cene k 30.09.2013: 718 632,99 €.
2. Hnuteľné veci podrobne špecifikované v inventarizačných záznamoch, ktoré tvoria
Prílohu č. 1 zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy v obstarávacej hodnote:
33 095,34 €.“
3) V Článku 2 Identifikačné údaje, v bode 12. Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý
škola spravuje, bod 2. sa nahrádza novým textom:
2. hnuteľný majetok, a to dlhodobý hmotný majetok, drobný hmotný majetok, nehmotný
majetok a majetok operatívno-technickej evidencie v celkovej účtovnej hodnote
368 252,94 € podľa inventárneho súpisu – rekapitulácia ku dňu 23.08.2018, ktorá
tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku (vedené v účtovnej a operatívnej evidencii školy).

Ostatné ustanovenia Zriaďovacej listiny Základnej školy, V. Javorku 32, Žilina zo dňa 01.07.2002,
č. j.: OŠKOL/1/11/2002 vydanej Mestom Žilina, v znení neskorších dodatkov sa nemenia.

Článok 2
Záverečné ustanovenie
1. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom ..................2018.

Ing. Igor Choma
primátor

Dodatok č. 8
k zriaďovacej listine Centra voľného času SPEKTRUM, Hurbanova 28, Žilina, zo dňa
22.04.2002 č. j. 02/002861 vydanej Okresným úradom v Žiline, vrátane Dodatku č.1 zo dňa
01.07.2002, Dodatku č. 2 zo dňa 19.01.2009, Dodatku č. 3 zo dňa 28.06.2010, Dodatku č. 4 zo
dňa 12.10.2012, Dodatku č. 5 zo dňa 01.10.2014, Dodatku č. 6 zo dňa 28.09.2017a Dodatku č.
7 zo dňa 01.08.2018, ktorým sa mení vyššie uvedená zriaďovacia listina nasledovne:
Článok 1
1) V Článku 2 Identifikačné údaje, bod 11. Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý
školské zariadenie spravuje, sa bod 1. a 2. vypúšťa a nahrádza sa novým textom:
1. nehnuteľný majetok tvoria:
stavby: súp. číslo 3265/20 na parcele č. 7838 zapísané na LV č. 1100 pre KÚ Žilina,
telocvičňa s prípojkou splašková a dažďová kanalizácia súp. č. 8569 na parcele č. 6544/1,
6560 zapísané na LV č. 1100 pre KÚ Žilina, (vedené v účtovníctve Mesta Žilina).
pozemky: parcela č. 7838 o výmere 398 m2, parcela č. 7839 o výmere 363 m2, parcela č.
7840 o výmere 363 m2, parcela č. 7841 o výmere 3822 m2, parcela č. 6544 o výmere
1297 m2 (vedené v účtovníctve Mesta Žilina).
2. hnuteľný majetok, a to dlhodobý hmotný majetok, drobný hmotný majetok, nehmotný
majetok a majetok operatívno-technickej evidencie v celkovej účtovnej hodnote
133 958,79 € podľa inventárneho súpisu – rekapitulácia ku dňu 23.08.2018, ktorá tvorí
prílohu č. 1 tohto dodatku (vedené v účtovnej a operatívnej evidencii školského
zariadenia).

Ostatné ustanovenia Zriaďovacej listiny Centra voľného času SPEKTRUM, Hurbanova 28,
Žilina, zo dňa 22.04.2002 č. j. 02/002861 vydanej Okresným úradom v Žiline, v znení
neskorších dodatkov sa nemenia.
Článok 2
Záverečné ustanovenie
1. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom ............... 2018.

Ing. Igor Choma
primátor

