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NÁVRH  NA UZNESENIE 

 

 

Uznesenie č.__/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje: 

        

1. Zriaďovaciu listinu Základnej školy s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina,  

rozpočtovej organizácie 

2. Zriaďovaciu listinu Základnej školy s materskou školou, Gaštanová 56, Žilina,  

rozpočtovej organizácie 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

   

Zriaďovaciu listinu Základnej školy s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina: 

Mesto  Žilina   na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky číslo:  2015-11526/22534:2-10C0/1 zo dňa 06.05.2015 o zaradení do 

siete škôl a školských zariadení zriadilo Základnú školu s materskou školou, Do Stošky 8, 

Žilina, rozpočtovú organizáciu, a to ku dňu 01.09.2015, všeobecne záväzným nariadením č. 

12/2015.  

Zo strany Mesta nedošlo k vydaniu novej zriaďovacej listiny v zmysle zákona č. 596/2003 Z. 

z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, ale bol vystavený dodatok č. 6 k zriaďovacej listine vyradenej (pôvodnej) základnej 

školy, ktorého predmetom bola úprava názvu školy: Základná škola s materskou školou, Do 

Stošky 8, Žilina (Uznesenie mestského zastupiteľstva č. 164/2015). Na základe usmernenia 

Ministerstva školstva SR je nutné tento stav napraviť a zosúladiť právny stav so skutkovým. 

 

Zriaďovaciu listinu Základnej školy s materskou školou, Gaštanová 56, Žilina: 

Mesto  Žilina   na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky číslo:  2014-4807/17832:2-10C0/1 zo dňa 16.04.2014 o zaradení do 

siete škôl a školských zariadení zriadilo Základnú školu s materskou školou, Gaštanová 56, 

Žilina, rozpočtovú organizáciu, a to ku dňu 01.09.2014, všeobecne záväzným nariadením č. 

12/2014.  

Zo strany Mesta nedošlo k vydaniu novej zriaďovacej listiny v zmysle zákona č. 596/2003 Z. 

z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, ale bol vystavený dodatok č. 7 k zriaďovacej listine vyradenej (pôvodnej) základnej 

školy, ktorého predmetom bola úprava názvu školy: Základná škola s materskou školou, 

Gaštanová 56, Žilina (Uznesenie mestského zastupiteľstva č.101/2014). Na základe 

usmernenia Ministerstva školstva SR je nutné tento stav napraviť a zosúladiť právny stav so 

skutkovým. 

 

Finančný dopad na rozpočet mesta Žilina je neutrálny. 

 

Materiál bol prerokovaný v Komisii školstva a mládeže a v Mestskej rade, ktoré ho odporučili 

Mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. 

 



                                                                                                      12655/2017-36791/2017-OŠM-BEK 

 

 

Z R I A Ď O V A C I A   L I S T I N A 
Základnej školy s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina 

 

 

 

     v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov vydáva Mesto Žilina ako zriaďovateľ základnej školy 

s materskou školou túto zriaďovaciu listinu. 

 

Článok I 

Zriaďovateľ 

 

Označenie zriaďovateľa:  Mesto Žilina 

Sídlo zriaďovateľa:           Námestie obetí komunizmu 1, 010 31 Žilina 

IČO:                                    321 796 

 

Článok II 

Identifikačné údaje 

 

1. Názov školy:                      Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina 

2. Druh a typ školy:              plnoorganizovaná základná škola s materskou školou                    

                                            s celodennou výchovou a vzdelávaním 

3. Sídlo (adresa) školy:         Do Stošky 8, 010 04 Žilina 

4. Identifikačné číslo školy:  37 812 882 

5. Súčasti školy:                     Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina       

                                             Materská škola, Do Stošky 5, Žilina 

                                             Školský klub detí, Do Stošky 8, Žilina 

                                             Školský klub detí, Hollého 66, Žilina 

                                             Školská jedáleň, Hollého 66, Žilina 

                                             Výdajná školská jedáleň, Do Stošky 5, Žilina 

                                             Elokované pracovisko, Do Stošky 5, Žilina 

                                             Elokované pracovisko, Hollého 66, Žilina 

6. Vyučovací a výchovný jazyk: slovenský 

7. Forma hospodárenia školy:    rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou 

8. Dátum zriadenia školy:           01.09.2015 

9. Vymedzenie základných verejnoprospešných činností, resp. verejných funkcií, 

vymedzenie predmetu činnosti: podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní            

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Základná škola v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podporuje rozvoj 

osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, 

tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, 

estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti 

a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, 

športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho 



orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie. Základná 

škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, členiace sa na primárne vzdelanie a nižšie 

stredné vzdelanie, 

Materská škola 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, 

Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku 

v základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského 

zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojenie a rozvíjanie ich 

záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin, 

Školská jedáleň, výdajná školská jedáleň sa zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu 

jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo školskom zariadení. 

10. Označenie štatutárneho orgánu: riaditeľ školy 

11. Vecné a finančné vymedzenie zvereného majetku: 

Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina, spravuje majetok, ktorý jej 

bol zriaďovateľom zverený na plnenie vymedzeného poslania a predmetu činnosti. 

Tento majetok vedie vo svojej účtovnej a operatívnej evidencii. Vecné a finančné 

vymedzenie zvereného majetku je nasledovné ku dňu schválenia zriaďovacej listiny: 

1. nehnuteľný majetok tvoria: 

stavby (budovy): súpisné číslo 200 na parcele č. KN-C 338/001 zapísaná na LV č. 936, 

katastrálne územie Bánová, súpisné číslo 231 na parcele č. KN-C 512 zapísaná na LV 

č. 936, katastrálne územie Bánová, súpisné číslo 400 na parcele č. KN-C 1589 zapísaná 

na LV č. 1100, katastrálne územie Žilina, budova (telocvičňa) bez súpisného čísla na 

parcele č. KN-C 1589 zapísaná na LV č. 1100, katastrálne územie Žilina, 

pozemky: parcela č. KN-C 1589 o výmere 5771 m2, zapísaná na LV č. 

1100, katastrálne územie Žilina, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,   

2. hnuteľný majetok: 

dlhodobý hmotný majetok, drobný hmotný majetok, nehmotný majetok a majetok 

operatívno-technickej evidencie v celkovej účtovnej hodnote 305 186,05 EUR podľa 

inventárneho súpisu – rekapitulácia ku dňu 30.06.2017, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto 

dodatku. 

12. Škola sa zriaďuje: na dobu neurčitú 

13. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských 

zariadení:  

       Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina: Rozhodnutie MŠVVaŠ SR 

                                                                      č. 2015-11526/22534:2-10C0/1 zo dňa 06.05.2015 

       Elokované pracovisko, Do Stošky 5, Žilina: Rozhodnutie MŠVVaŠ SR  

                                                                      č. 2015-11720/22594:2-10C0/1 zo dňa 06.05.2015 

       Elokované pracovisko, Hollého 66, Žilina: Rozhodnutie MŠVVaŠ SR 

                                                                      č. 2015-11720/22594:2-10C0/2 zo dňa 06.05.2015 

       Školský klub detí, Do Stošky 8, Žilina: Rozhodnutie MŠVVaŠ SR 

                                                                      č. 2015-11526/22534:2-10C0/2 zo dňa 06.05.2015 

       Školský klub detí, Hollého 66, Žilina: Rozhodnutie MŠVVaŠ SR 

                                                                      č. 2015-11526/22534:2-10C0/3 zo dňa 06.05.2015 



       Školská jedáleň, Hollého 66, Žilina: Rozhodnutie MŠVVaŠ SR 

                                                                      č. 2015-11526/22534:2-10C0/4 zo dňa 06.05.2015 

       Výdajná školská jedáleň, Do Stošky 5, Žilina: Rozhodnutie MŠVVaŠ SR 

                                                                      č. 2015-11526/22534:2-10C0/5 zo dňa 06.05.2015 

 

Článok III 

Záverečné ustanovenie 

 

Táto zriaďovacia listina nadobúda účinnosť dňom ........... 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Ing. Igor Choma 

                                                                                                                           primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                          12623/2017-36523/2017-OŠM-BEK 

 

 

Z R I A Ď O V A C I A   L I S T I N A 
Základnej školy s materskou školou, Gaštanová 56, Žilina 

 

 

 

     v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov vydáva Mesto Žilina ako zriaďovateľ základnej školy 

s materskou školou túto zriaďovaciu listinu. 

 

Článok I 

Zriaďovateľ 

 

Označenie zriaďovateľa:  Mesto Žilina 

Sídlo zriaďovateľa:           Námestie obetí komunizmu 1, 010 31 Žilina 

IČO:                                    321 796 

 

Článok II 

Identifikačné údaje 

 

1. Názov školy:                      Základná škola s materskou školou, Gaštanová 56, Žilina 

2. Druh a typ školy:              plnoorganizovaná základná škola s materskou školou                    

                                            s celodennou výchovou a vzdelávaním 

3. Sídlo (adresa) školy:         Gaštanová 56, 010 07 Žilina 

4. Identifikačné číslo školy:  37 810 898 

5. Súčasti školy:                     Základná škola s materskou školou, Gaštanová 56, Žilina       

                                             Materská škola, Gaštanová 56, Žilina 

                                             Materská škola, Na stanicu 27, Žilina 

                                             Školský klub detí, Gaštanová 56, Žilina 

                                             Školský klub detí, Na stanicu 27, Žilina 

                                             Školská jedáleň, Gaštanová 56, Žilina 

                                             Výdajná školská jedáleň, Na stanicu 27, Žilina 

                                             Elokované pracovisko, Na stanicu 27, Žilina 

 

6. Vyučovací a výchovný jazyk: slovenský 

7. Forma hospodárenia školy:    rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou 

8. Dátum zriadenia školy:           01.09.2014 

9. Vymedzenie základných verejnoprospešných činností, resp. verejných funkcií, 

vymedzenie predmetu činnosti: podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní            

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Základná škola v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podporuje rozvoj 

osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, 

tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, 

estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti 



a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, 

športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho 

orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie. Základná 

škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, členiace sa na primárne vzdelanie a nižšie 

stredné vzdelanie, 

Materská škola 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, 

Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku 

v základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského 

zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojenie a rozvíjanie ich 

záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin, 

Školská jedáleň, výdajná školská jedáleň sa zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu 

jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo školskom zariadení. 

10. Označenie štatutárneho orgánu: riaditeľ školy 

11. Vecné a finančné vymedzenie zvereného majetku: 

Základná škola s materskou školou, Gaštanová 56, Žilina, spravuje majetok, ktorý jej 

bol zriaďovateľom zverený na plnenie vymedzeného poslania a predmetu činnosti. 

Tento majetok vedie vo svojej účtovnej a operatívnej evidencii. Vecné a finančné 

vymedzenie zvereného majetku je nasledovné ku dňu schválenia zriaďovacej listiny: 

1. nehnuteľný majetok tvoria: 

stavby (budovy): súpisné číslo 3136 na parcele č. KN-C 8045/001 zapísaná na LV č. 

1100  katastrálne územie Žilina, súpisné číslo 8327 na parcele č. KN-C 8044/002 

zapísaná na LV č. 1100  katastrálne územie Žilina, súpisné číslo 562 na parcele č. KN-C 

415/3 zapísaná na LV č. 796 katastrálne územie Bytčica, budova bez súpisného čísla na 

parcele č. KN-C 415/2 zapísaná na LV č. 796 katastrálne územie Bytčica, 

pozemky: parcela č. KN-C 8045/001 o výmere 16 759 m2, zapísaná na LV č. 1100 

katastrálne územie Žilina, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, parcela č. KN-C 

8046 o výmere 4 832 m2, zapísaná na LV č. 1100 katastrálne územie Žilina, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, parcela č. KN-C 8044/002 o výmere 960 m2, 

zapísaná na LV č. 1100 katastrálne územie Žilina, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie, parcela č. KN-C 415/001 o výmere 6459 m2, zapísaná na LV č. 796 

katastrálne územie Bytčica, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, parcela č.  KN-

C 415/002 o výmere 517 m2, zapísaná na LV č. 796 katastrálne územie Bytčica, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, parcela č.  KN-C 415/003 o výmere 416 m2, 

zapísaná na LV č. 796 katastrálne územie Bytčica, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie, parcela č. KN-C 1197/001 o výmere 1349 m2 zapísaná na LV č. 796 

katastrálne územie Bytčica, druh pozemku záhrada, 

2. hnuteľný majetok: 

dlhodobý hmotný majetok, drobný hmotný majetok, nehmotný majetok a majetok 

operatívno-technickej evidencie v celkovej účtovnej hodnote 374 581,43 EUR podľa 

inventárneho súpisu – rekapitulácia ku dňu 30.06.2017, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto 

dodatku. 

12. Škola sa zriaďuje: na dobu neurčitú 



13. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských 

zariadení:  

       Základná škola s materskou školou, Gaštanová 56, Žilina: Rozhodnutie MŠVVaŠ SR 

                                                                        č. 2014-4807/17832:2-10C0/1 zo dňa 16.04.2014 

       Elokované pracovisko, Na stanicu 27, Žilina: Rozhodnutie MŠVVaŠ SR 

                                                                        č. 2014-4807/17832:2-10C0/6 zo dňa 16.04.2014 

       Školský klub detí, Gaštanová 56, Žilina: Rozhodnutie MŠVVaŠ SR 

                                                                        č. 2014-4807/17832:2-10C0/2 zo dňa 16.04.2014 

        Školský klub detí, Na stanicu 27, Žilina: Rozhodnutie MŠVVaŠ SR 

                                                                        č. 2014-4807/17832:2-10C0/3 zo dňa 16.04.2014 

         Školská jedáleň, Gaštanová 56, Žilina: Rozhodnutie MŠVVaŠ SR 

                                                                        č. 2014-4807/17832:2-10C0/4 zo dňa 16.04.2014 

         Výdajná školská jedáleň, Na stanicu 27, Žilina: Rozhodnutie MŠVVaŠ SR 

                                                                        č. 2014-4807/17832:2-10C0/5 zo dňa 16.04.2014 

 

Článok III 

Záverečné ustanovenie 

 

Táto zriaďovacia listina nadobúda účinnosť dňom ........... 

 

 

 

 

                                                                                                                     Ing. Igor Choma 

                                                                                                                           primátor 

 

 


