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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č. __/2017
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje:

1. Zrušenie Dodatku č. 7 zo dňa 01.10.2014 k zriaďovacej listine Základnej školy,
Gaštanová 56, 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 16.03.2005,
Dodatku č. 3 zo dňa 25.04.2006, Dodatku č. 4 zo dňa 11.05.2007, Dodatku č. 5 zo dňa
19.01.2009 a Dodatku č. 6 zo dňa 28.06.2010.
2. Zrušenie Dodatku č. 6 zo dňa 28.09.2015 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Do
Stošky 8, Žilina, zo dňa 01.07.2002 č. j. OŠKOL/I/8/2002 vydanej Mestom Žilina, v
znení Dodatku č.1 zo dňa 16.03.2005, Dodatku č. 2 zo dňa 11.05.2007, Dodatku č. 3 zo
dňa 19.01.2009, Dodatku č. 4 zo dňa 28.06.2010 a Dodatku č. 5 zo dňa 01.10.2014.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Odbor školstva a mládeže zaslal Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky žiadosť o usmernenie k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou
školou, Gaštanová 56, Žilina. Zrušením základnej školy a zrušením materskej školy vznikol
nový subjekt základná škola s materskou školou. Zriaďovateľ nevydal novú zriaďovaciu
listinu vzniknutého subjektu, ale to riešil formou Dodatku k zriaďovacej listine zrušenej
Základnej školy, Gaštanová 56, Žilina, čo bolo v rozpore s legislatívou.
Odbor školstva a mládeže požiadal MŠVVaŠ SR o usmernenie, či je možná náprava aj tomto
období s odstupom času. Identický problém je aj v prípade Základnej školy s materskou
školou, Do Stošky 8, Žilina.
Na základe odporúčania MŠVVaŠ SR, zriaďovateľ predkladá Mestskému zastupiteľstvu na
schválenie zrušenie Dodatkov k zriaďovacím listinám.
Samostatným materiálom následne predkladá Zriaďovacie listiny s údajmi podľa príslušného
ustanovenia zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
Materiál bol prerokovaný v Komisii školstva a mládeže a v Mestskej rade, ktoré ho
odporučili Mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť.

