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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č. __/2012
I. Mestské zastupiteľstvo v Ţiline schvaľuje
1. Dodatok č.4 k zriaďovacej listine Centra voľného času SPEKTRUM, Hurbanova 28, Ţilina,
IČO: : 321 796 zo dňa 22.04.2002

DÔVODOVÁ SPRÁVA
k návrhu na schválenie dodatku k zriaďovacej listine Centra voľného času SPEKTRUM ŽILINA
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina
V zmysle ustanovenia § 22 ods. 1) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďovaciu listinu školy, školského
zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania vydáva zriaďovateľ.
V ods. 3) sa hovorí, ţe zmeny v zriaďovacej listine sa vykonávajú dodatkom k zriaďovacej listine.
 CVČ zmenilo svoje sídlo, z Hurbanovej 28, Ţilina sa presťahovalo do priestorov na Kuzmányho 105,
Ţilina. Z toho dôvodu, po súhlasnom vyjadrení z MŠVVaŠ SR zo dňa 26.07.2012, meníme adresu
sídla CVČ.
 V zmysle § 21 ods. 1) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. škola, školské zariadenie môţe pouţívať
historický alebo čestný názov, nakoľko SPEKTRUM nespadá do tejto kategórie, zmenou v sieti
názov vypadol.
 CVČ nemá v správe priestory na Hurbanovej 28 od 02.05.2012, preto tento nehnuteľný majetok sa
v dodatku nenachádza, iba priestory CVČ na Zvolenskej ulici, Ţilina.
Predkladaný materiál nemá dopad na rozpočet Mesta Ţilina, pričom zabezpečí súlad zriaďovacích
listín s príslušnou zákonnou úpravou.
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Materiál: Dodatok k zriaďovacej listine Centra voľného času Spektrum, Hurbanova 28, Žilina,
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina

Dodatok č. 4
k zriaďovacej listine Centra voľného času SPEKTRUM, Hurbanova 28, Ţilina, zo dňa 22.04.2002 č.
j. 02/002861 vydanej Okresným úradom v Ţiline, vrátane Dodatku č.1 zo dňa 01.07.2002, Dodatku č. 2 zo
dňa 19.01.2009 a Dodatku č.3, v úplnom znení, zo dňa 28.06.2010, ktorým sa mení vyššie uvedená
zriaďovacia listina a Dodatok č.3:

Zmeny v Čl. 2
Identifikačné údaje
Bod 2. Názov školského zariadenia:

Centrum voľného času

Bod 4. Sídlo (adresa) zariadenia:

Kuzmányho 105, 010 01 Ţilina

Bod 11. Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý školské zariadenie spravuje:
Centrum voľného času, spravuje majetok, ktorý mu bol zriaďovateľom zverený na plnenie vymedzeného
poslania a predmetu činnosti. Tento majetok vedie vo svojej účtovnej a operatívnej evidencii. Vecné
vymedzenie zvereného majetku je nasledovné ku dňu schválenia dodatku č.4:
1. nehnuteľný majetok tvoria:
stavby: súpisné číslo 3265 na parcele č. 7838
zapísané na LV č. 1100 pre katastrálne územie Ţilina
pozemky: parc. č. 7838 o výmere 398 m2 ,
č. 7839 o výmere 363 m2 ,
č. 7840 o výmere 363 m2 ,
č.7841 o výmere 3822 m2 , druh ZpaN
v celkovej účtovnej obstarávacej hodnote 216 215 € (vedené v účtovníctve Mesta Ţilina)
Bod 13. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zmene v sieti škôl a školských zariadení:
Zmena adresy a názvu zariadenia MŠVVaŠ SR číslo: 2012-8325/22911:2-923
Ostatné ustanovenia Zriaďovacej listiny Centra voľného času SPEKTRUM, Hurbanova 28, Ţilina, zo
dňa 22.04.2002 č. j. 02/002861 vydanej Okresným úradom v Ţiline, vrátane Dodatku č.1 zo dňa 1.07.2002,
Dodatku č. 2 zo dňa 19.01.2009 a Dodatku č.3, v úplnom znení, zo dňa 28.06.2010 sa nemenia.
Tento dodatok nadobúda účinnosť 15. dňom vyvesenia na úradnej tabuli mesta, t.j.........2012.

Ing. Igor Choma
primátor mesta Ţilina
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