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ŽILINA, Jún 2010

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č.___________/2010

 Mestské zastupiteľstvo  v Žiline

Prerokovalo a schvaľuje

	 Uzatvorenie dodatku  č.4 k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou, Brodno 110, Žilina, IČO: 37811789  č.j. 410/2004 zo dňa 14.12.2004

 Uzatvorenie dodatku č. 5 k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou, Školská 49, Žilina, IČO: 37810901 č.j. 407/2004 zo dňa 14.12. 2004  
 Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou, Na stanicu 27, Žilina, IČO: 37904817 č.j. 25564/2008 zo dňa 27.08.2008 
 Uzatvorenie dodatku č. 4 k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou, Zádubnie 196, Žilina, IČO: 37905040 č.j. 408/2004 zo dňa 14.12.2004 
	 Uzatvorenie dodatku č. 4 k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou, Dolná Trnovská 36, Žilina, IČO: 37811762 č.j. 409/2004  zo dňa 14.12.2004 
	Uzatvorenie dodatku č. 5 k zriaďovacej Základnej školy s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina, IČO: 37813064  č.j. 411/2004 zo dňa 14.12.2004
	Uzatvorenie dodatku č. 4 k zriaďovacej listine Základnej školy, Do Stošky 8, Žilina,  IČO: 37812882  č.j. I/8/2002 zo dňa 01.07.2002 
Uzatvorenie dodatku č. 5 k zriaďovacej listine Základnej školy, Martinská 20, Žilina,  IČO: 00624128  č.j. 3325/93 zo dňa 08.11.1993 
	Uzatvorenie dodatku č. 4 k zriaďovacej listine Základnej školy, Námestie mladosti 1, Žilina, IČO: 37815091  č.j.  10/2003 zo dňa 14.01.2003
Uzatvorenie dodatku č. 4 k zriaďovacej listine Základnej školy, V.  Javorku 32, Žilina, IČO:  37812904 č.j. I/11/2002  zo dňa 01.07.2002
	Uzatvorenie dodatku č. 4 k zriaďovacej listine Základnej školy, Jarná 20, Žilina, 
IČO: 37813277 č.j. I/7/2002 zo dňa 01.07.2002
	Uzatvorenie dodatku č. 4 k zriaďovacej listine Základnej školy, Lichardova 24, Žilina,  IČO: 37812891 č.j. I/13/2002  zo dňa 01.07.2002 
	Uzatvorenie dodatku č. 5 k zriaďovacej listine Základnej školy, Hollého 66, Žilina, IČO: 37810821 č.j. 02/002861  zo dňa 22.04.2002 
	Uzatvorenie dodatku č. 5 k zriaďovacej listine Základnej školy, Limbová 30, Žilina,  IČO: 37810880 č.j. 02/002861  zo dňa 22.04.2002
	Uzatvorenie dodatku č. 6 k zriaďovacej listine  Základnej školy, Gaštanová 56, Žilina,  IČO: 37810898 č.j. 02/002861 zo dňa 22.04.2002
	Uzatvorenie dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Centra voľného času SPEKTRUM, Hurbanova 28, Žilina, IČO:  37810961 č.j.02/002861 zo dňa 22.04.2002 
	Uzatvorenie dodatku č. 1 k zriaďovacej listine Centra voľného času, Horný Val 24, Žilina,  IČO: 37903705 č.j. 25601/2008 zo dňa 28.08.2008 
	Uzatvorenie dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy Ladislava Árvaya,  Dolný Val 12, Žilina, IČO: 37813358  č.j. 1/22/2002 zo dňa 01.07.2002
	Uzatvorenie dodatku č. 4 k zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy Ferka Špániho, Martinská 19, Žilina,  IČO: 37813412 č.j. I/20/2002 zo dňa 01.07.2002 
	Uzatvorenie dodatku č. 3 k zriaďovacej listine  Základnej umeleckej školy, Gaštanová ulica 8327/56A, Žilina, IČO:  37813480  č.j.I/21/2002 zo dňa 01.07.2002.



DÔVODOVÁ SPRÁVA

V zmysle ustanovenia § 22 ods. 2 písm. i) a k) zákona č. 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriaďovacia listina školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania obsahuje vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania spravuje a dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete. Za účinnosti predchádzajúcej právnej úpravy sa číslo rozhodnutia MŠ SR v zriaďovacích listinách neuvádzalo, avšak v zmysle ustanovenia § 39 ods. 10 zákona č. 596 / 2003 Z. z.  školy a školské zariadenia zaradené do siete podľa doterajších predpisov sa považujú za školy a školské zariadenia zaradené do siete podľa tohto zákona.
V zmysle ustanovenia § 21 ods. 9 písm. g) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy musí zriaďovacia listina rozpočtovej organizácie (v prípade predkladaného materiálu materskej školy) obsahovať vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý táto rozpočtová organizácia spravuje. Takáto rozpočtová organizácia je v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí správcom majetku mesta. 

Nakoľko pri niektorých školách neboli v zriaďovacích listinách tieto náležitosti uvedené, pristúpil predkladateľ k ich doplneniu formou dodatku k zriaďovacej listine, ktorou sa zároveň pre prehľadnosť vydáva úplné znenie tej – ktorej zriaďovacej listiny.  Na uvedené nedostatky počas svojej kontroly upozornil aj Najvyšší kontrolný úrad SR, pričom je potrebné zdôrazniť, že išlo o nedostatky, ktoré nevznikli za terajšieho vedenia Mesta Žilina.

Konkrétne dodatky k zriaďovacím listinám (ako zároveň ich úplné znenia) konkrétnych základných škôl, základných škôl s materskou školou, základných umeleckých škôl a centier voľného času.

Predkladaný materiál nemá dopad na rozpočet Mesta Žilina, pričom zabezpečí súlad zriaďovacích listín s príslušnou zákonnou úpravou.


































Materiál: Dodatky k zriaďovacím listinám ZŠ, ZŠ s MŠ, ZUŠ a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina:
Číslo:                                                                                                                                         Žilina 2010    

Dodatok č. 4

k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou, Brodno 110, zo dňa 14.12. 2004 č. j. ŠÚ/410/2004 vydanej Mestom Žilina, vrátane Dodatku  č.1 zo dňa 16.03.2005, Dodatku č. 2 zo dňa 23.03.2007, Dodatku č. 3 zo dňa 8.10.2008, ktorým sa mení vyššie uvedená zriaďovacia listina, pričom jej nové úplné znenie je nasledovné: 

Čl. 1
Zriaďovateľ

Zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou, Brodno 110, Žilina, je Mesto Žilina.

Čl. 2
Identifikačné údaje

1. Označenie zriaďovateľa:   Mesto Žilina
    Sídlo zriaďovateľa:            Námestie obetí komunizmu 1, Žilina
    IČO:                                     321 796
2. Názov školy:                        Základná škola s materskou školou, Brodno 110, Žilina
3. Druh a typ školy:                plnoorganizovaná základná škola  s materskou školou     
                                                  s celodennou výchovou a vzdelávaním                                              
4. Sídlo (adresa) školy:           Brodno 110, 010 14 Žilina 
5. Identifikačné číslo školy:    37 811 789
6. Súčasti školy:                       Materská škola pri Základnej škole, Brodno 110, Žilina
                                                  Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou,                       
                                                  Brodno 110, Žilina
                                                  Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou, Brodno      
                                                  110, Žilina 
7. Vyučovací jazyk školy:       slovenský
8. Forma hospodárenia školy: rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
9. Dátum zriadenia školy:       01.01.2005 
10. Vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií, predmet 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 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)Výchova a vzdelávanie v základnej škole podľa § 16 a § 29 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 rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Základná škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školských vzdelávacích programov, ktoré poskytujú základné vzdelanie, členiace sa na primárne vzdelanie (1. až 4. ročník základnej školy) a nižšie stredné vzdelanie (5. až 9. ročník základnej školy).
c) Školský klub detí, podľa § 114 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa školského výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.
d) Školská jedáleň, podľa § 140 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 prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Školská jedáleň môže poskytovať svoje služby pre deti, žiakov a zamestnancov škôl a školských zariadení, prípadne aj iným fyzickým osobám.
11. Označenie štatutárneho orgánu školy: riaditeľ
12. Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola spravuje:
Základná škola s materskou školou, Brodno 110, 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 dodatku č.4:
	nehnuteľný majetok tvoria:

     stavba: súpisné číslo 110  na parcele č. 784/001
     zapísané na LV č. 694  pre katastrálne územie Brodno
           pozemky: parc. č 784 /001  o výmere 11 903 m2 , č. 784/003 o výmere 92 m2,
                                                      č. 784/004 o výmere 408 m2   ,  č.784/007 o výmere 17 m2  
                                    č. 784/010  o výmere 702 m2,  č. 784/011 o výmere 726 m2 ,  druh ZpaN
           v celkovej účtovnej obstarávacej hodnote 727 865,11 € (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 117 731,14 € podľa inventárneho súpisu – rekapitulácia ku dňu 31.05.2010, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku. 
13. Určenie času, na ktorý sa zriaďuje: na dobu neurčitú
14. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení:
a) škola: zaradená do siete v zmysle § 39 ods. 10.Zákona NR SR č. 596/2003 Z.z.,
b) materská škola: zaradená do siete v zmysle  § 39 ods. 10.Zákona NR SR č. 596/2003 Z.z.
c) základná škola s materskou školou: zaradená do siete rozhodnutím Ministerstvom školstva SR č. CD-2004-13148/26643-1:09/ZMb zo dňa 12.11.2004 s účinnosťou od 01.12.2004.

Čl. 3
Záverečné ustanovenie

Tento dodatok  nadobúda účinnosť dňom ................. 2010.




Ivan Harman
primátor mesta




































































Číslo:                                                                                                                              Žilina 2010



Dodatok č. 5

k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou, Školská 49, Žilina, zo dňa 14.12. 2004 č. j. ŠÚ/407/2004 vydanej Mestom Žilina, vrátane Dodatku  č.1 zo dňa 16.03.2005, Dodatku č. 2 zo dňa 09.05.2006,Dodatku č. 3 zo dňa 11.05.2007 a Dodatku č. 4 zo dňa 19.01.2009, ktorým sa mení vyššie uvedená zriaďovacia listina, pričom jej nové úplné znenie je nasledovné: 

Čl. 1
Zriaďovateľ

Zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou, Školská 49, Žilina, je Mesto Žilina.

Čl. 2
Identifikačné údaje

1. Označenie zriaďovateľa:   Mesto Žilina
    Sídlo zriaďovateľa:             Námestie obetí komunizmu 1, Žilina
    IČO:                                     321 796
2. Názov školy:                         Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina
3. Druh a typ školy:                 plnoorganizovaná základná škola s materskou školou 
                                                   s celodennou výchovou a vzdelávaním                                                                                                                                                                  
4. Sídlo (adresa) školy:            Školská 49, 010 04 Žilina
5. Identifikačné číslo školy:     37 810 901
6. Súčasti školy:                        Materská škola pri Základnej škole, Juraja Závodského 16, 
                                                   Žilina 
                                                   Školský klub detí pri Základnej škole s  materskou školou,
                                                   Školská 49,  Žilina     
                                                   Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou,                         
                                                   Školská 49, Žilina
7. Vyučovací jazyk školy:        slovenský
8. Forma hospodárenia školy: rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
9. Dátum zriadenia školy:        01.01. 2005 
10. Vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií, predmet 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 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)Výchova a vzdelávanie v základnej škole podľa § 16 a § 29 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 rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Základná škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školských vzdelávacích programov, ktoré poskytujú základné vzdelanie, členiace sa na primárne vzdelanie (1. až 4. ročník základnej školy) a nižšie stredné vzdelanie (5. až 9. ročník základnej školy).
c) Školský klub detí, podľa § 114 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa školského výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.
d) Školská jedáleň, podľa § 140 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 prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Školská jedáleň môže poskytovať svoje služby pre deti, žiakov a zamestnancov škôl a školských zariadení, prípadne aj iným fyzickým osobám.
11. Označenie štatutárneho orgánu školy: riaditeľ
12. Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola spravuje:
Základná škola s materskou školou, Školská 49, 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 dodatku č.5:
	nehnuteľný majetok tvoria:

      stavby: súpisné číslo 1 na parcele č 1125/003, súpisné číslo 761 na parcele číslo 1125/002
      zapísané na LV č. 1170 pre katastrálne územie Závodie
      pozemky: parc. č. 1125/001 o výmere 11637 m2 , č. 1125/003 o výmere 815 m2 ,
                               č.1125/002 o výmere 796 m2,č. 1125/004 o výmere 685 m2,  druh ZpaN
            v celkovej účtovnej obstarávacej hodnote  566 357,34 € (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 278 882,52 € podľa inventárneho súpisu – rekapitulácia ku dňu 31.05.2010, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku. 
13. Určenie času, na ktorý sa zriaďuje: na dobu neurčitú
14. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení:
a) škola: zaradená do siete v zmysle § 39 ods. 10.Zákona NR SR č. 596/2003 Z.z.,
 b) materská škola: zaradená do siete v zmysle  § 39 ods. 10.Zákona NR SR č. 596/2003 Z.z.
c) základná škola s materskou školou: zaradená do siete rozhodnutím Ministerstvom školstva SR č. CD-2004-817/1346-1:09/ZM zo dňa  20.09.2004 s účinnosťou od 01.12.2004.

Čl. 3
Záverečné ustanovenie

Tento dodatok  nadobúda účinnosť dňom ................. 2010.






Ivan Harman
primátor mesta






































































Číslo:                                                                                                                               Žilina 2010



Dodatok č. 2

k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou, Na stanicu 27, Žilina, zo dňa 27.08.2008 č. j. 25564/2008 vydanej Mestom Žilina, vrátane Dodatku  č.1 zo dňa 19.01.2009,  ktorým sa mení vyššie uvedená zriaďovacia listina, pričom jej nové úplné znenie je nasledovné: 

Čl. 1
Zriaďovateľ

Zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou, Na stanicu 27, Žilina, je Mesto Žilina.

Čl. 2
Identifikačné údaje

1. Označenie zriaďovateľa:     Mesto Žilina
    Sídlo zriaďovateľa:              Námestie obetí komunizmu 1, Žilina
    IČO:                                       321 796
2. Názov školy:                          Základná škola s materskou školou, Na stanicu 27, Žilina
3. Druh a typ školy:                  neplnoorganizovaná základná škola poskytujúca primárne                 
                                                    vzdelanie s materskou školou s celodennou výchovou         
                                                    a vzdelávaním                                                                                      
4. Sídlo (adresa) školy:             Na stanicu 27, 010 09 Žilina
5. Identifikačné číslo školy:      37 904 817
6. Súčasti školy:                         Materská škola pri Základnej škole, Na stanicu 27, Žilina
                                                     Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, 
                                                     Na stanicu 27, Žilina
                                                     Výdajná školská jedáleň pri Základnej škole s materskou   
                                                     Školou, Na stanicu 27, Žilina                                     
7. Vyučovací jazyk školy:          slovenský
8. Forma hospodárenia školy:  rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
9. Dátum zriadenia školy:        01.09.2008 
10. Vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií, predmet 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 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)Výchova a vzdelávanie v základnej škole podľa § 16 a § 29 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 rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Základná škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školských vzdelávacích programov, ktoré poskytujú základné vzdelanie,  primárne vzdelanie (1. až 4. ročník základnej školy).
c) Školský klub detí, podľa § 114 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa školského výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.
d) 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 stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Výdajná školská jedáleň môže poskytovať svoje služby pre deti, žiakov a zamestnancov škôl a školských zariadení, prípadne aj iným fyzickým osobám.
11. Označenie štatutárneho orgánu školy: riaditeľ
12. Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola spravuje:
Základná škola s materskou školou, Na stanicu 27, 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 dodatku č.2:
	nehnuteľný majetok tvoria:

      stavba: súpisné číslo 562 na parcele č. 415/003
      zapísané na LV č. 796  pre katastrálne územie Bytčica
pozemky: parc. č. 415/003 o výmere 416 m2 , č. 415/002 o výmere 517 m2 , 
                          č. 1197/002 o výmere 447 m2, druh ZpaN
            v celkovej účtovnej obstarávacej hodnote 641 119,39 € (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 48 035,09 € podľa inventárneho súpisu – rekapitulácia ku dňu 31.05.2010, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.   
13. Určenie času, na ktorý sa zriaďuje: na dobu neurčitú
14. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení:
a) škola: zaradená do siete v zmysle § 39 ods. 10.Zákona NR SR č. 596/2003 Z.z.,
 b) materská škola: zaradená do siete v zmysle  § 39 ods. 10.Zákona NR SR č. 596/2003 Z.z.
c) základná škola s materskou školou: zaradená do siete rozhodnutím Ministerstvom školstva SR č. CD-2008-12476/26529-1:917/ZŠMŠ dňa 17.7.2008.

Čl. 3
Záverečné ustanovenie

Tento dodatok  nadobúda účinnosť dňom ................. 2010.







Ivan Harman
primátor mesta































































Číslo:                                                                                                                          Žilina 2010





Dodatok č. 4

k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou, Zádubnie 196, Žilina, zo dňa 14.12.2004 č. j. ŠÚ/408/2004 vydanej Mestom Žilina, vrátane Dodatku  č.1 zo dňa 16.03.2005, Dodatku č. 2 zo dňa 23.03.2007 a Dodatku č. 3 zo dňa 19.01.2009, ktorým sa mení vyššie uvedená zriaďovacia listina, pričom jej nové úplné znenie je nasledovné: 

Čl. 1
Zriaďovateľ

Zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou, Zádubnie 196, Žilina, je Mesto Žilina.

Čl. 2
Identifikačné údaje

1. Označenie zriaďovateľa:   Mesto Žilina
    Sídlo zriaďovateľa:            Námestie obetí komunizmu 1, Žilina
    IČO:                                     321 796
2. Názov školy:                        Základná škola s materskou školou, Zádubnie 196, Žilina
3. Druh a typ školy:                neplnoorganizovaná základná škola poskytujúca primárne                 
                                                  vzdelanie s materskou školou s celodennou výchovou a           
                                                  vzdelávaním                                              
4. Sídlo (adresa) školy:           Zádubnie 196, 010 03 Žilina
5. Identifikačné číslo školy:    37 905 040
6. Súčasti školy:                       Materská škola pri Základnej škole , Zádubnie 196, Žilina
                                                   Školský klub detí  pri Základnej škole s materskou školou,
                                                   Zádubnie 196,  Žilina
                                                   Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou,
                                                   Zádubnie 196,  Žilina 
7. Vyučovací jazyk školy:        slovenský
8. Forma hospodárenia školy: rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
9. Dátum zriadenia školy:        01.01. 2005 
10.Vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií, predmet 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 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)Výchova a vzdelávanie v základnej škole podľa § 16 a § 29 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 rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Základná škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školských vzdelávacích programov, ktoré poskytujú základné vzdelanie,  primárne vzdelanie (1. až 4. ročník základnej školy).
c) Školský klub detí, podľa § 114 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa školského výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.
d) Školská jedáleň, podľa § 140 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 prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Školská jedáleň môže poskytovať svoje služby pre deti, žiakov a zamestnancov škôl a školských zariadení, prípadne aj iným fyzickým osobám.
11. Označenie štatutárneho orgánu školy: riaditeľ
12. Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola spravuje:
Základná škola s materskou školou, Zádubnie 196, 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 dodatku č.4:
	nehnuteľný majetok tvoria:

     stavba: súpisné číslo 196 na parcele č.792/001
     zapísané na LV č. 358  pre katastrálne územie Zádubnie
           pozemky: parc. č.792/001 o výmere 504 m2 , č. 792/002 o výmere 5 076 m2 , 
druh ZpaN, v celkovej účtovnej obstarávacej hodnote 229 505,21 € (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 37 169,29 € podľa inventárneho súpisu – rekapitulácia ku dňu 31.05.2010, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.   
13. Určenie času, na ktorý sa zriaďuje: na dobu neurčitú
14. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení:
a) škola: zaradená do siete v zmysle § 39 ods. 10.Zákona NR SR č. 596/2003 Z.z.,
 b) materská škola: zaradená do siete v zmysle  § 39 ods. 10.Zákona NR SR č. 596/2003 Z.z.
c) základná škola s materskou školou: zaradená do siete rozhodnutím Ministerstvom školstva SR č. CD-2004-817/1346-1:09/ZM dňa 20.9.2004.

Čl. 3
Záverečné ustanovenie

Tento dodatok  nadobúda účinnosť dňom ................. 2010.







Ivan Harman
primátor mesta





























































Číslo:                                                                                                                             Žilina 2010





Dodatok č. 4

k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou, Dolná Trnovská 36, Žilina, zo dňa 14.12.2004 č. j. ŠÚ/409/2004 vydanej Mestom Žilina, vrátane Dodatku  č.1 zo dňa 16.03.2005, Dodatku č. 2 zo dňa 11.05.2007 a Dodatku č. 3 zo dňa 19.01.2009, ktorým sa mení vyššie uvedená zriaďovacia listina, pričom jej nové úplné znenie je nasledovné: 

Čl. 1
Zriaďovateľ

Zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou, Dolná Trnovská 36, Žilina, je Mesto Žilina.

Čl. 2
Identifikačné údaje

1. Označenie zriaďovateľa:   Mesto Žilina
    Sídlo zriaďovateľa:            Námestie obetí komunizmu 1, Žilina
    IČO:                                    321 796
2. Názov školy:                        Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, Žilina
3. Druh a typ školy:                plnoorganizovaná základná škola s materskou školou 
                                                   s celodennou výchovou a vzdelávaním                                                                                                                                                                       
4. Sídlo (adresa) školy:           Dolná Trnovská 36, 010 01 Žilina
5. Identifikačné číslo školy:    37 811 762
6. Súčasti školy:                       Materská škola pri Základnej škole, Dolná Trnovská 38, Žilina 
                                                   Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, 
                                                   Dolná Trnovská 36, Žilina 
                                                   Školská jedáleň pri  Základnej škole s materskou školou, 
                                                   Dolná Trnovská 36, Žilina 
7. Vyučovací jazyk školy:        slovenský
8. Forma hospodárenia školy: rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
9. Dátum zriadenia školy:       01.01. 2005 
10. Vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií, predmet 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 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)Výchova a vzdelávanie v základnej škole podľa § 16 a § 29 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 rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Základná škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školských vzdelávacích programov, ktoré poskytujú základné vzdelanie, členiace sa na primárne vzdelanie (1. až 4. ročník základnej školy) a nižšie stredné vzdelanie (5. až 9. ročník základnej školy).
c) Školský klub detí, podľa § 114 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa školského výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.
d) Školská jedáleň, podľa § 140 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 prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Školská jedáleň môže poskytovať svoje služby pre deti, žiakov a zamestnancov škôl a školských zariadení, prípadne aj iným fyzickým osobám.
11. Označenie štatutárneho orgánu školy: riaditeľ
12. Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola spravuje:
Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, 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 dodatku č.4:
	nehnuteľný majetok tvoria:

     stavby: súpisné čísla 280 na parcele č.1264, č. 279 na parcele č. 1263 
     zapísané na LV č. 1176 pre katastrálne územie Trnové
pozemky: parc. č.1264 o výmere 5202 m2 , č. 1263 o výmere 396 m2 ,
                         č. 1278 o výmere 3842 m2, č 1400/003 o výmere 60 m2 ,
                         č. 1408/008 o výmere 32 m2, č.  1561/017 o výmere 2 033 m2, 
                         č. 1561/036 o výmere 1984 m2 , 1561/072 o výmere 16 m2,  druh ZpaN, v celkovej účtovnej obstarávacej hodnote 559 446,40 € (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 113 224,40 € podľa inventárneho súpisu – rekapitulácia ku dňu 31.05.2010, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.   
13. Určenie času, na ktorý sa zriaďuje: na dobu neurčitú
14. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení:
a) škola: zaradená do siete v zmysle § 39 ods. 10.Zákona NR SR č. 596/2003 Z.z.,
 b) materská škola: zaradená do siete v zmysle  § 39 ods. 10.Zákona NR SR č. 596/2003 Z.z.
c) základná škola s materskou školou: zaradená do siete rozhodnutím Ministerstvom školstva SR č. CD-2004-817/1346-1:09/ZM  zo dňa 12.11.2004 s účinnosťou od 20.09.2004.

Čl. 3
Záverečné ustanovenie

1.Tento dodatok  nadobúda účinnosť dňom ................. 2010.








Ivan Harman
primátor mesta











































Číslo:                                                                                                                                      Žilina 2010


Dodatok č. 5

k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina, zo dňa 14.12.2004 č. j. ŠÚ/411/2004 vydanej Mestom Žilina, vrátane Dodatku  č.1 zo dňa 16.03.2005, Dodatku č. 2 zo dňa 10.05.2006, Dodatku č. 3 zo dňa 23.03.2007 a Dodatku č. 4 zo dňa 19.01.2009, ktorým sa mení vyššie uvedená zriaďovacia listina, pričom jej nové úplné znenie je nasledovné: 

Čl. 1
Zriaďovateľ

Zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina, je Mesto Žilina.

Čl. 2
Identifikačné údaje

1. Označenie zriaďovateľa:    Mesto Žilina
    Sídlo zriaďovateľa:             Námestie obetí komunizmu 1, Žilina
    IČO:                                      321 796
2. Názov školy:                         Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina
3. Druh a typ školy:                 plnoorganizovaná základná škola s materskou školou 
                                                   s celodennou výchovou a vzdelávaním                                              
4. Sídlo (adresa) školy:            Ulica sv. Gorazda 1, 010 08  Žilina 
5. Identifikačné číslo školy:     37 813 064
6. Súčasti školy:                       Materská škola pri Základnej škole, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina
                                                   Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, 
                                                   Ulica sv.Gorazda 1,  Žilina       
                                                   Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou, Ulica                                                                                                  
                                                   sv.Gorazda 1,  Žilina 
7. Vyučovací jazyk školy:        slovenský
8. Forma hospodárenia školy: rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
9. Dátum zriadenia školy:       01.01. 2005 
10. Vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií, predmet 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 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)Výchova a vzdelávanie v základnej škole podľa § 16 a § 29 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 rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Základná škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školských vzdelávacích programov, ktoré poskytujú základné vzdelanie, členiace sa na primárne vzdelanie (1. až 4. ročník základnej školy) a nižšie stredné vzdelanie (5. až 9. ročník základnej školy).
c) Školský klub detí, podľa § 114 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa školského výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.
d) Školská jedáleň, podľa § 140 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 prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v  čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Školská jedáleň môže poskytovať svoje služby pre deti, žiakov a zamestnancov škôl a školských zariadení, prípadne aj iným fyzickým osobám.
11. Označenie štatutárneho orgánu školy: riaditeľ
12. Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola spravuje:
Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, 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 dodatku č.5:
	nehnuteľný majetok tvoria:

     stavba: súpisné číslo 1671 na parcele č. 7624
     zapísané na LV č. 1100 pre katastrálne územie Žilina
           pozemky: parc. č.7624 o výmere 6313 m2 , č. 7626 o výmere 3918 m2 ,
                                    č. 7625 o výmere 2949 m2 , druh ZpaN, v celkovej účtovnej obstarávacej hodnote  903 181,94 € (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 259 862,35 € podľa inventárneho súpisu – rekapitulácia ku dňu 31.05.2010, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.   

13. Určenie času, na ktorý sa zriaďuje: na dobu neurčitú
14. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení:
a) škola: zaradená do siete v zmysle § 39 ods. 10.Zákona NR SR č. 596/2003 Z.z.,
 b) materská škola: zaradená do siete v zmysle  § 39 ods. 10.Zákona NR SR č. 596/2003 Z.z.
c) základná škola s materskou školou: zaradená do siete rozhodnutím Ministerstvom školstva SR č. CD-2004-13148/26643-1:09/ZMb zo dňa 12.11.2004 s účinnosťou od 01.12.2004.

Čl. 3
Záverečné ustanovenie

1.Tento dodatok  nadobúda účinnosť dňom ................. 2010.







Ivan Harman
primátor mesta
































































Číslo:                                                                                                                                  Žilina 2010	




Dodatok č. 4

k zriaďovacej listine Základnej školy, Do Stošky 8, Žilina, zo dňa 01.07.2002 č. j. OŠKOL/I/8/2002 vydanej Mestom Žilina, vrátane Dodatku  č.1 zo dňa 16.03.2005, Dodatku č. 2 zo dňa 11.05.2007 a Dodatku č. 3 zo dňa 19.01.2009, ktorým sa mení vyššie uvedená zriaďovacia listina, pričom jej nové úplné znenie je nasledovné: 
Čl. 1
Zriaďovateľ

Zriaďovateľom Základnej školy , Do Stošky 8, Žilina, je Mesto Žilina.

Čl. 2
Identifikačné údaje

1. Označenie zriaďovateľa:     Mesto Žilina
    Sídlo zriaďovateľa:              Námestie obetí komunizmu 1, Žilina
    IČO:                                       321 796
2. Názov školy:                          Základná škola, Do Stošky 8, Žilina 
3. Druh a typ školy:                  plnoorganizovaná základná škola  
4. Sídlo (adresa) školy:             Do Stošky 8, 010 04 Žilina  
5. Identifikačné číslo školy:      37 812 882
6. Súčasti školy:                         Školský klub detí pri Základnej škole, Do Stošky 8, Žilina                                                                                                                        
                                                    Školská jedáleň pri Základnej škole, Do Stošky 8, Žilina 
7. Vyučovací jazyk školy:         slovenský
8. Forma hospodárenia školy:  rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
9. Dátum zriadenia školy:        01.07. 2002 
10. Vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií, predmet činnosti:
a) Výchova a vzdelávanie v základnej škole podľa § 16 a § 29 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 rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Základná škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školských vzdelávacích programov, ktoré poskytujú základné vzdelanie, členiace sa na primárne vzdelanie (1. až 4. ročník základnej školy) a nižšie stredné vzdelanie (5. až 9. ročník základnej školy).
b) Školský klub detí, podľa § 114 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa školského výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.
c) Školská jedáleň, podľa § 140 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 prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Školská jedáleň môže poskytovať svoje služby pre deti, žiakov a zamestnancov škôl a školských zariadení, prípadne aj iným fyzickým osobám.
11. Označenie štatutárneho orgánu školy: riaditeľ
12. Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola spravuje:
Základná škola, 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 dodatku č 4:
	nehnuteľný majetok tvoria:

stavby: súpisné čísla 231 na parcele č 512, č. 802 na parcele č. 33/1
zapísané na LV č.936  pre katastrálne územie Bánová
pozemky: parc. č. 33/1 o výmere 1 120 m2 , druh ZPaN
           v celkovej účtovnej obstarávacej hodnote 84 534,94 € (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 71 700,05 € podľa inventárneho súpisu – rekapitulácia ku dňu 31.05.2010, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.   
13. Určenie času, na ktorý sa zriaďuje: na dobu neurčitú
14. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení:
Škola je zaradená do siete v zmysle§ 39 ods. 10. Zákona NR SR č. 596/2003 Z.z., 
Čl. 3
Záverečné ustanovenie

1.Tento dodatok  nadobúda účinnosť dňom ................. 2010.



                    Ivan Harman
                   primátor mesta

Číslo:                                                                                                                         Žilina 2010




Dodatok č. 5

k zriaďovacej listine Základnej školy, Martinská 20, Žilina, zo dňa 08.11.1993 č. j. 3325/93-Hj vydanej Školskou správou v Žiline, vrátane Dodatku  č.1 zo dňa 24.07.1996, Dodatku č. 2 zo dňa 01.07.2002, Dodatku č. 3 zo dňa 11.05.2007 a Dodatku č. 4 zo dňa 19.01.2009, ktorým sa mení vyššie uvedená zriaďovacia listina, pričom jej nové úplné znenie je nasledovné: 
Čl. 1
Zriaďovateľ

Zriaďovateľom Základnej školy , Martinská 20, Žilina, je Mesto Žilina.

Čl. 2
Identifikačné údaje

1. Označenie zriaďovateľa:     Mesto Žilina
    Sídlo zriaďovateľa:              Námestie obetí komunizmu 1, Žilina
    IČO:                                       321 796
2. Názov školy:                          Základná škola, Martinská 20, Žilina
3. Druh a typ školy:                  plnoorganizovaná základná škola  
4. Sídlo (adresa) školy:             Martinská 20, 010 08 Žilina
5. Identifikačné číslo školy:      00 624 128
6. Súčasti školy:                         Školský klub detí pri Základnej škole, Martinská 20, Žilina   
                                                    Školská jedáleň pri Základnej škole, Martinská 20 , Žilina   
7. Vyučovací jazyk školy:         slovenský
8. Forma hospodárenia školy:  rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
9. Dátum zriadenia školy:        01.01. 1994 
10. Vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií, predmet činnosti:
a) Výchova a vzdelávanie v základnej škole podľa § 16 a § 29 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 rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Základná škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školských vzdelávacích programov, ktoré poskytujú základné vzdelanie, členiace sa na primárne vzdelanie (1. až 4. ročník základnej školy) a nižšie stredné vzdelanie (5. až 9. ročník základnej školy).
b) Školský klub detí, podľa § 114 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa školského výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.
c) Školská jedáleň, podľa § 140 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 prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Školská jedáleň môže poskytovať svoje služby pre deti, žiakov a zamestnancov škôl a školských zariadení, prípadne aj iným fyzickým osobám.
11. Označenie štatutárneho orgánu školy: riaditeľ
12. Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola spravuje:
Základná škola, Martinská 20, 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 dodatku č.5:
	nehnuteľný majetok tvoria:

stavby: súpisné čísla 3130  na parcele č. 7805
zapísané na LV č. 1100 pre katastrálne územie Žilina
pozemky: parc. č. 7805 o výmere 4739 m2 , č. 7803 o výmere 2489 m2 , 
                         č. 7806 o výmere 340 m2, č. 7807 o výmere 197 m2, 
                          č 7808 o výmere 15 172 m2 ,   druh ZPaN
           v celkovej účtovnej obstarávacej hodnote 1 400 716,41 € (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 300 514,13 € podľa inventárneho súpisu – rekapitulácia ku dňu 31.05.2010, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.   
13. Určenie času, na ktorý sa zriaďuje: na dobu neurčitú
14. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení:
Škola je zaradená do siete v zmysle§ 39 ods. 10. Zákona NR SR č. 596/2003 Z.z., 
Čl. 3
Záverečné ustanovenie

Tento dodatok  nadobúda účinnosť dňom ................. 2010.
	
 
                      Ivan Harman
                     primátor mesta
Číslo:                                                                                                                            Žilina 2010




Dodatok č. 4

k zriaďovacej listine Základnej školy, Námestie mladosti 1, Žilina, zo dňa 14.01.2003 č. j. OŠKOL/10/2003 vydanej Mestom Žilina, vrátane Dodatku  č.1 zo dňa 16.03.2005, Dodatku č. 2 zo dňa 23.03.2007 a Dodatku č. 3 zo dňa 19.01.2009, ktorým sa mení vyššie uvedená zriaďovacia listina, pričom jej nové úplné znenie je nasledovné: 

Čl. 1
Zriaďovateľ

Zriaďovateľom Základnej školy , Námestie mladosti 1, Žilina, je Mesto Žilina.

Čl. 2
Identifikačné údaje

1. Označenie zriaďovateľa:     Mesto Žilina
    Sídlo zriaďovateľa:              Námestie obetí komunizmu 1, Žilina
    IČO:                                       321 796
2. Názov školy:                          Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
3. Druh a typ školy:                  plnoorganizovaná základná škola  
4. Sídlo (adresa) školy:             Námestie mladosti 1, 010 15 Žilina  
5. Identifikačné číslo školy:      37 815 091
6. Súčasti školy:                         Školský klub detí pri Základnej škole, Námestie mladosti 1,
                                                    Žilina   
                                                    Školská jedáleň pri Základnej škole, Námestie mladosti 1, Žilina 
7. Vyučovací jazyk školy:         slovenský
8. Forma hospodárenia školy:  rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
9. Dátum zriadenia školy:        01.01. 2003  
10. Vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií, predmet činnosti:
a) Výchova a vzdelávanie v základnej škole podľa § 16 a § 29 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 rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Základná škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školských vzdelávacích programov, ktoré poskytujú základné vzdelanie, členiace sa na primárne vzdelanie (1. až 4. ročník základnej školy) a nižšie stredné vzdelanie (5. až 9. ročník základnej školy).
b) Školský klub detí, podľa § 114 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa školského výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.
c) Školská jedáleň, podľa § 140 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 prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Školská jedáleň môže poskytovať svoje služby pre deti, žiakov a zamestnancov škôl a školských zariadení, prípadne aj iným fyzickým osobám.
11. Označenie štatutárneho orgánu školy: riaditeľ
12. Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola spravuje:
Základná škola, Námestie mladosti 1, 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 dodatku č.4:
	nehnuteľný majetok tvoria:

stavby: súpisné čísla 3467 na parcele č. 1472/209
zapísané na LV č. 1170  pre katastrálne územie Závodie
pozemky: parc. č 1472/209 o výmere 9 187 m2, parc. č 1472/135 o výmere 2957 m2 , druh ZpaN, v celkovej účtovnej obstarávacej hodnote  4 142 314,50 € (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 487 696,04 € podľa inventárneho súpisu – rekapitulácia ku dňu 31.05.2010, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.   
13. Určenie času, na ktorý sa zriaďuje: na dobu neurčitú
14. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení:
Škola je zaradená do siete v zmysle§ 39 ods. 10. Zákona NR SR č. 596/2003 Z.z., 
Čl. 3
Záverečné ustanovenie

1. Tento dodatok  nadobúda účinnosť dňom ................. 2010.


                        Ivan Harman
                        primátor mesta
Číslo:                                                                                                                              Žilina 2010


Dodatok č.4 

 k zriaďovacej listine Základnej školy, V.  Javorku 32, Žilina, zo dňa 01.07.2002 č. j. OŠKOL/I/11/2002 vydanej Mestom Žilina, vrátane Dodatku  č.1 zo dňa 01.07.2002, Dodatku č. 2 zo dňa 23.05.2007 a Dodatku č. 3 zo dňa 19.01.2009, ktorým sa mení vyššie uvedená zriaďovacia listina, pričom jej nové úplné znenie je nasledovné: 
Čl. 1
Zriaďovateľ

Zriaďovateľom Základnej školy , V. Javorku 32, Žilina, je Mesto Žilina.

Čl. 2
Identifikačné údaje

1. Označenie zriaďovateľa:     Mesto Žilina
    Sídlo zriaďovateľa:              Námestie obetí komunizmu 1, Žilina
    IČO:                                       321 796
2. Názov školy:                          Základná škola, V.  Javorku 32, Žilina
3. Druh a typ školy:                  plnoorganizovaná základná škola  
4. Sídlo (adresa) školy:             V. Javorku 32, 010 01 Žilina 
5. Identifikačné číslo školy:      37 812 904
6. Súčasti školy:                         Školský klub detí pri Základnej škole, V. Javorku 32, 
                                                     Žilina                                                                 
                                                    Školská jedáleň pri Základnej škole, V. Javorku 32,Žilina   
7. Vyučovací jazyk školy:         slovenský
8. Forma hospodárenia školy:  rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
9. Dátum zriadenia školy:        01.07.2002 
10. Vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií, predmet činnosti:
a) Výchova a vzdelávanie v základnej škole podľa § 16 a § 29 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 rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Základná škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školských vzdelávacích programov, ktoré poskytujú základné vzdelanie, členiace sa na primárne vzdelanie (1. až 4. ročník základnej školy) a nižšie stredné vzdelanie (5. až 9. ročník základnej školy).
b) Školský klub detí, podľa § 114 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa školského výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.
c) Školská jedáleň, podľa § 140 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 prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Školská jedáleň môže poskytovať svoje služby pre deti, žiakov a zamestnancov škôl a školských zariadení, prípadne aj iným fyzickým osobám.
11. Označenie štatutárneho orgánu školy: riaditeľ
12. Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola spravuje:
Základná škola, V. Javorku 32, 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 dodatku č.4:
	nehnuteľný majetok tvoria:

stavby: súpisné čísla 2535 na parcele č. 6541, č. 8156 na parcele č. 6543, č. 8157 na poarcele č. 6556,  
zapísané na LV č. 1100 pre katastrálne územie Žilina
pozemky: parc. č.6541 o výmere 1354 m2 , č. 6543 o výmere 4158 m2 ,
                          č. 6556 o výmere 370 m2, č.6544/001 o výmere 8949 m2 ,
                          č. 6544/002 o výmere 368 m2 , č. 6542 o výmere 6769 m2 druh ZPaN
           v celkovej účtovnej obstarávacej hodnote 816 377,57 € (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 185 135,02 € podľa inventárneho súpisu – rekapitulácia ku dňu 31.05.2010, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.   
13. Určenie času, na ktorý sa zriaďuje: na dobu neurčitú
14. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení:
Škola je zaradená do siete v zmysle§ 39 ods. 10. Zákona NR SR č. 596/2003 Z.z., 
Čl. 3
Záverečné ustanovenie

Tento dodatok  nadobúda účinnosť dňom ................. 2010.


                      Ivan Harman
                     primátor mesta
   Číslo:                                                                                                                         Žilina 2010

Dodatok č. 4

k zriaďovacej listine Základnej školy, Jarná 20, Žilina, zo dňa 01.07.2002 č. j. OŠKOL/I/7/2002 vydanej Mestom Žilina, vrátane Dodatku  č.1 zo dňa 16.03.2005, Dodatku č. 2 zo dňa 21.05.2007 a Dodatku č. 3 zo dňa  zo dňa 19.01.2009, ktorým sa mení vyššie uvedená zriaďovacia listina, pričom jej nové úplné znenie je nasledovné: 
Čl. 1
Zriaďovateľ

Zriaďovateľom Základnej školy , Jarná 20, Žilina, je Mesto Žilina.
Čl. 2
Identifikačné údaje

1. Označenie zriaďovateľa:     Mesto Žilina
    Sídlo zriaďovateľa:              Námestie obetí komunizmu 1, Žilina
    IČO:                                       321 796
2. Názov školy:                          Základná škola, Jarná 20, 010 01 Žilina
3. Druh a typ školy:                  plnoorganizovaná základná škola  
4. Sídlo (adresa) školy:             Jarná 20,  Žilina 
5. Identifikačné číslo školy:      37 813 277
6. Súčasti školy:                         Školský klub detí pri Základnej škole, Jarná 20,  Žilina   
                                                    Školská jedáleň pri Základnej škole, Jarná 20, Žilina   
7. Vyučovací jazyk školy:         slovenský
8. Forma hospodárenia školy:  rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
9. Dátum zriadenia školy:        01.07. 2002 
10. Vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií, predmet činnosti:
a) Výchova a vzdelávanie v základnej škole podľa § 16 a § 29 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 rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Základná škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školských vzdelávacích programov, ktoré poskytujú základné vzdelanie, členiace sa na primárne vzdelanie (1. až 4. ročník základnej školy) a nižšie stredné vzdelanie (5. až 9. ročník základnej školy).
b) Školský klub detí, podľa § 114 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa školského výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.
c) Školská jedáleň, podľa § 140 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 prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Školská jedáleň môže poskytovať svoje služby pre deti, žiakov a zamestnancov škôl a školských zariadení, prípadne aj iným fyzickým osobám.
11. Označenie štatutárneho orgánu školy: riaditeľ
12. Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola spravuje:
Základná škola, Jarná 20, 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 dodatku č.4:
	nehnuteľný majetok tvoria:

stavby: súpisné číslo 2599  na parcele č. 6418, súpisné číslo 8169  na parcele č. 6419, súpisné číslo 8186  na parcele č. 6420
zapísané na LV č. 1100 pre katastrálne územie Žilina
pozemky: parc. č. 6418 o výmere 717 m2 , č. 6419 o výmere 490 m2 ,
                          č. 6420 o výmere 715 m2 ,č. 6416 o výmere 13 117 m2 , 
                          č. 6417 o výmere 841 m2 , druh ZpaN,
v celkovej účtovnej obstarávacej hodnote  736 511,45 € (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 221 566,93 € podľa inventárneho súpisu – rekapitulácia ku dňu 31.05.2010, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.   
13. Určenie času, na ktorý sa zriaďuje: na dobu neurčitú
14. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení:
Škola je zaradená do siete v zmysle§ 39 ods. 10. Zákona NR SR č. 596/2003 Z.z., 
Čl. 3
Záverečné ustanovenie

1.Tento dodatok  nadobúda účinnosť dňom ................. 2010.




         Ivan Harman
        primátor mesta
Číslo:                                                                                                                       Žilina 2010



Dodatok č. 4

k zriaďovacej listine Základnej školy, Lichardova 24, Žilina, zo dňa 01.07.2002 č. j. OŠKOL/I/13/2002 vydanej Mestom Žilina, vrátane Dodatku  č.1 zo dňa 16.03.2005, Dodatku č. 2 zo dňa 21.05.2007 a Dodatku č. 3 zo dňa  zo dňa 19.01.2009, ktorým sa mení vyššie uvedená zriaďovacia listina, pričom jej nové úplné znenie je nasledovné: 

Čl. 1
Zriaďovateľ

Zriaďovateľom Základnej školy , Lichardova 24, Žilina, je Mesto Žilina.

Čl. 2
Identifikačné údaje

1. Označenie zriaďovateľa:     Mesto Žilina
    Sídlo zriaďovateľa:              Námestie obetí komunizmu 1, Žilina
    IČO:                                       321 796
2. Názov školy:                          Základná škola, Lichardova 24, Žilina
3. Druh a typ školy:                  plnoorganizovaná základná škola  
4. Sídlo (adresa) školy:             Lichardova 24, 010 01 Žilina 
5. Identifikačné číslo školy:      37 812 891
6. Súčasti školy:                         Školský klub detí pri Základnej škole, Lichardova 24, Žilina   
                                                    Školská jedáleň pri Základnej škole, Lichardova 24, Žilina   
7. Vyučovací jazyk školy:         slovenský
8. Forma hospodárenia školy:  rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
9. Dátum zriadenia školy:        01.07. 2002 
10. Vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií, predmet činnosti:
a) Výchova a vzdelávanie v základnej škole podľa § 16 a § 29 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 rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Základná škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školských vzdelávacích programov, ktoré poskytujú základné vzdelanie, členiace sa na primárne vzdelanie (1. až 4. ročník základnej školy) a nižšie stredné vzdelanie (5. až 9. ročník základnej školy).
b) Školský klub detí, podľa § 114 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa školského výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.
c) Školská jedáleň, podľa § 140 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 prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Školská jedáleň môže poskytovať svoje služby pre deti, žiakov a zamestnancov škôl a školských zariadení, prípadne aj iným fyzickým osobám.
11. Označenie štatutárneho orgánu školy: riaditeľ
12. Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola spravuje:
Základná škola, Lichardova 24, 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 dodatku č.4:
	nehnuteľný majetok tvoria:

stavby: súpisné číslo 2805  na parcele č. 6193
zapísané na LV č. 1100 pre katastrálne územie Žilina
pozemky: parc. č.6193 o výmere 2091 m2 , č. 6163/003 o výmere 11229 m2 ,
                 č.6163/004 o výmere 1659 m2 , č.6163/010 o výmere 1105 m2 , 
                 č.6163/011 o výmere 876 m2 , druh ZPaN
           v celkovej účtovnej obstarávacej hodnote 479 796,73 € (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 243 524,47 € podľa inventárneho súpisu – rekapitulácia ku dňu 31.05.2010, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.   
13. Určenie času, na ktorý sa zriaďuje: na dobu neurčitú
14. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení:
Škola je zaradená do siete v zmysle§ 39 ods. 10. Zákona NR SR č. 596/2003 Z.z., 
Čl. 3
Záverečné ustanovenie

1.Tento dodatok  nadobúda účinnosť dňom ................. 2010.


              Ivan Harman
             primátor mesta
Číslo:                                                                                                                                    Žilina 2010



Dodatok č. 5

k zriaďovacej listine Základnej školy, Hollého 66, 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  zo dňa 23.03.2007 a Dodatku č. 4 zo dňa 19.01.2009, ktorým sa mení vyššie uvedená zriaďovacia listina, pričom jej nové úplné znenie je nasledovné: 

Čl. 1
Zriaďovateľ

Zriaďovateľom Základnej školy , Hollého 66, Žilina, je Mesto Žilina.

Čl. 2
Identifikačné údaje

1. Označenie zriaďovateľa:     Mesto Žilina
    Sídlo zriaďovateľa:              Námestie obetí komunizmu 1, Žilina
    IČO:                                       321 796
2. Názov školy:                          Základná škola, Hollého 66,  Žilina
3. Druh a typ školy:                  plnoorganizovaná základná škola  
4. Sídlo (adresa) školy:             Hollého 66,  010 01 Žilina 
5. Identifikačné číslo školy:      37 810 821
6. Súčasti školy:                         Školský klub detí pri Základnej škole, Hollého 66,  Žilina   
                                                    Školská jedáleň pri Základnej škole, Hollého 66,  Žilina   
7. Vyučovací jazyk školy:         slovenský
8. Forma hospodárenia školy:  rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
9. Dátum zriadenia školy:        01.04. 2002 
10. Vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií, predmet činnosti:
a) Výchova a vzdelávanie v základnej škole podľa § 16 a § 29 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 rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Základná škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školských vzdelávacích programov, ktoré poskytujú základné vzdelanie, členiace sa na primárne vzdelanie (1. až 4. ročník základnej školy) a nižšie stredné vzdelanie (5. až 9. ročník základnej školy).
b) Školský klub detí, podľa § 114 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa školského výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.
c) Školská jedáleň, podľa § 140 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 prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Školská jedáleň môže poskytovať svoje služby pre deti, žiakov a zamestnancov škôl a školských zariadení, prípadne aj iným fyzickým osobám.
11. Označenie štatutárneho orgánu školy: riaditeľ
12. Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola spravuje:
Základná škola, Hollého 66,  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 dodatku č.5:
	nehnuteľný majetok tvoria:

stavby: súpisné číslo 400 na parcele č. 1589
zapísané na LV č. 1100 pre katastrálne územie Žilina
pozemky: parc. č.1589 o výmere 5771 m2 , druh ZPaN
           v celkovej účtovnej obstarávacej hodnote 275 822,87 € (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 131 733,31 € podľa inventárneho súpisu – rekapitulácia ku dňu 31.05.2010, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.   
13. Určenie času, na ktorý sa zriaďuje: na dobu neurčitú
14. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení:
Škola je zaradená do siete v zmysle§ 39 ods. 10. Zákona NR SR č. 596/2003 Z.z., 

Čl. 3
Záverečné ustanovenie

1.Tento dodatok  nadobúda účinnosť dňom ................. 2010.



             Ivan Harman
             primátor mesta
Číslo:                                                                                                                                            Žilina 2010



Dodatok č. 5

k zriaďovacej listine Základnej školy, Limbová 30, 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  11.05.2007 a Dodatku č. 4  zo dňa 19.01.2009, ktorým sa mení vyššie uvedená zriaďovacia listina, pričom jej nové úplné znenie je nasledovné: 

Čl. 1
Zriaďovateľ

Zriaďovateľom Základnej školy , Limbová 30, Žilina, je Mesto Žilina.

Čl. 2
Identifikačné údaje

1. Označenie zriaďovateľa:     Mesto Žilina
    Sídlo zriaďovateľa:              Námestie obetí komunizmu 1, Žilina
    IČO:                                       321 796
2. Názov školy:                          Základná škola, Limbová 30, Žilina
3. Druh a typ školy:                  plnoorganizovaná základná škola  
4. Sídlo (adresa) školy:             Limbová 30, 010 07 Žilina 
5. Identifikačné číslo školy:      37 810 880
6. Súčasti školy:                         Školský klub detí pri Základnej škole, Limbová 30, Žilina   
                                                    Školská jedáleň pri Základnej škole, Limbová 30, Žilina   
7. Vyučovací jazyk školy:         slovenský
8. Forma hospodárenia školy:  rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
9. Dátum zriadenia školy:        01.04. 2002 
10. Vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií, predmet činnosti:
a) Výchova a vzdelávanie v základnej škole podľa § 16 a § 29 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 rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Základná škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školských vzdelávacích programov, ktoré poskytujú základné vzdelanie, členiace sa na primárne vzdelanie (1. až 4. ročník základnej školy) a nižšie stredné vzdelanie (5. až 9. ročník základnej školy).
b) Školský klub detí, podľa § 114 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa školského výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.
c) Školská jedáleň, podľa § 140 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 prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Školská jedáleň môže poskytovať svoje služby pre deti, žiakov a zamestnancov škôl a školských zariadení, prípadne aj iným fyzickým osobám.
11. Označenie štatutárneho orgánu školy: riaditeľ
12. Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola spravuje:
Základná škola, Limbová 30, 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 dodatku č.5:
	nehnuteľný majetok tvoria:

stavby: súpisné číslo 3346  na parcele č. 8018
zapísané na LV č. 1100 pre katastrálne územie Žilina
pozemky: parc. č. 8018 o výmere 4091 m2 , č. 8017 o výmere 14 496 m2 ,
                          č. 8019 o výmere 1602 m2 , druh ZPaN
           v celkovej účtovnej obstarávacej hodnote 2 557 713,67 € (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 315 661,28 € podľa inventárneho súpisu – rekapitulácia ku dňu 31.05.2010, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.   
13. Určenie času, na ktorý sa zriaďuje: na dobu neurčitú
14. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení:
Škola je zaradená do siete v zmysle§ 39 ods. 10. Zákona NR SR č. 596/2003 Z.z., 
Čl. 3
Záverečné ustanovenie

Tento dodatok  nadobúda účinnosť dňom ................. 2010.



                     Ivan Harman
                    primátor mesta
Číslo:                                                                                                                        Žilina 2010



Dodatok č. 6

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  zo dňa 25.04.2006,  Dodatku č. 4 zo dňa 11.05.2007 a Dodatku č. 5 zo dňa 19.01.2009, ktorým sa mení vyššie uvedená zriaďovacia listina, pričom jej nové úplné znenie je nasledovné: 

Čl. 1
Zriaďovateľ

Zriaďovateľom Základnej školy , Gaštanová 56, Žilina, je Mesto Žilina.

Čl. 2
Identifikačné údaje

1. Označenie zriaďovateľa:     Mesto Žilina
    Sídlo zriaďovateľa:              Námestie obetí komunizmu 1, Žilina
    IČO:                                       321 796
2. Názov školy:                          Základná škola, Gaštanová 56, Žilina
3. Druh a typ školy:                  plnoorganizovaná základná škola  
4. Sídlo (adresa) školy:             Gaštanová 56, 010 07 Žilina 
5. Identifikačné číslo školy:      37 810 898
6. Súčasti školy:                         Školský klub detí pri Základnej škole, Gaštanová 56, Žilina   
                                                    Školská jedáleň pri Základnej škole, Gaštanová 56, Žilina   
7. Vyučovací jazyk školy:         slovenský
8. Forma hospodárenia školy:  rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
9. Dátum zriadenia školy:        01.04 2002 
10. Vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií, predmet činnosti:
a) Výchova a vzdelávanie v základnej škole podľa § 16 a § 29 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 rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Základná škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školských vzdelávacích programov, ktoré poskytujú základné vzdelanie, členiace sa na primárne vzdelanie (1. až 4. ročník základnej školy) a nižšie stredné vzdelanie (5. až 9. ročník základnej školy).
b) Školský klub detí, podľa § 114 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa školského výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.
c) Školská jedáleň, podľa § 140 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 prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Školská jedáleň môže poskytovať svoje služby pre deti, žiakov a zamestnancov škôl a školských zariadení, prípadne aj iným fyzickým osobám.
11. Označenie štatutárneho orgánu školy: riaditeľ
12. Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola spravuje:
Základná škola, 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 dodatku č.6:
	nehnuteľný majetok tvoria:

stavby: súpisné číslo 3136  na parcele č. 8045/001
zapísané na LV č. 1100 pre katastrálne územie Žilina
pozemky: parc. č. 8045/001  o výmere 16 759 m2 , č. 8046  o výmere 4 832 m2 , druh ZpaN,v celkovej účtovnej obstarávacej hodnote 1 573 039,16 € (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 187 038,53 € podľa inventárneho súpisu – rekapitulácia ku dňu 31.05.2010, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.   
13. Určenie času, na ktorý sa zriaďuje: na dobu neurčitú
14. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení:
Škola je zaradená do siete v zmysle§ 39 ods. 10. Zákona NR SR č. 596/2003 Z.z., 

Čl. 3
Záverečné ustanovenie

1. Tento dodatok  nadobúda účinnosť dňom ................. 2010.




               Ivan Harman
              primátor mesta
Číslo:                                                                                                                        Žilina 2010





Dodatok č. 3

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 a Dodatku č. 2  zo dňa 19.01.2009, ktorým sa mení vyššie uvedená zriaďovacia listina, pričom jej nové úplné znenie je nasledovné: 

Čl. 1
Zriaďovateľ

Zriaďovateľom Centra voľného času SPEKTRUM, Hurbanova 28,  Žilina, je Mesto Žilina.

Čl. 2
Identifikačné údaje


1. Označenie zriaďovateľa:          Mesto Žilina
    Sídlo zriaďovateľa:                   Námestie obetí komunizmu 1, Žilina
    IČO:                                           321 796
2. Názov školského zariadenia:    Centrum voľného času SPEKTRUM, Hurbanova 28,   
                                                         Žilina, 
3. Druh a typ školského zariadenia: centrum voľného času                                                                             
4. Sídlo (adresa) zariadenia:         Hurbanova 28, 010 01 Žilina
5. Identifikačné číslo  (IČO):        37 810 961                    
6. Výchovný  jazyk :                      slovenský
7. Forma hospodárenia:                rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
8. Dátum zriadenia:                       01.04.2002
9. Vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií, predmet činnosti:
Podľa § 116  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase. Usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečuje podľa potrieb súťaže detí základných škôl a stredných škôl.
10. Označenie štatutárneho orgánu školského zariadenia: riaditeľ
11. Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý školské zariadenie spravuje:
Centrum voľného času SPEKTRUM, Hurbanova 28, Žilina,  spravuje majetok, ktorý mu 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 dodatku č.3:
	nehnuteľný majetok tvoria:

stavby: súpisné čísla 335 na parcele č. 1285
                                3265 na parcele č. 7838
zapísané na LV č. 1100 pre katastrálne územie Žilina
pozemky: parc. č. 1285 o výmere 1217 m2 , č. 7838 o výmere 398 m2 , 
                          č. 1286/001 o výmere 294 m2 , č. 1286/005 o výmere 19 m2 , 
                          č. 1286/006 o výmere 19 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 403 454,49 € (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 70 052,62 € podľa inventárneho súpisu – rekapitulácia ku dňu 31.05.2010, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.   
12. Určenie času, na ktorý sa zriaďuje: na dobu neurčitú
13. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení:
Zariadenie  zaradená do siete v zmysle § 39 ods. 10. Zákona NR SR č. 596/2003 Z.z.,
Čl. 3
Záverečné ustanovenie

Tento dodatok  nadobúda účinnosť dňom ................. 2010.







Ivan Harman
primátor mesta




Číslo:                                                                                                                                         Žilina 2010




Dodatok č. 1

k zriaďovacej listine Centra voľného času, Horný Val 24, Žilina, zo dňa 28.08.2008 č. j. 25601/2008 vydanej Mestom Žilina, ktorým sa mení vyššie uvedená zriaďovacia listina, pričom jej nové úplné znenie je nasledovné: 

Čl. 1
Zriaďovateľ

Zriaďovateľom Centra voľného času, Horný Val 24,  Žilina, je Mesto Žilina.

Čl. 2
Identifikačné údaje


1. Označenie zriaďovateľa:          Mesto Žilina
    Sídlo zriaďovateľa:                   Námestie obetí komunizmu 1, Žilina
    IČO:                                            321 796
2. Názov školského zariadenia:    Centrum voľného času, Horný Val 24,   
                                                         Žilina, 
3. Druh a typ školského zariadenia: centrum voľného času                                                                             
4. Sídlo (adresa) zariadenia:         Horný Val 24,  010 01 Žilina 
5. Identifikačné číslo  (IČO):        37 903 705                    
6. Výchovný  jazyk :                      slovenský
7. Forma hospodárenia:                rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
8. Dátum zriadenia:                       01.09.2008
9. Vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií, predmet činnosti:
Podľa § 116  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase. Usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečuje podľa potrieb súťaže detí základných škôl a stredných škôl.
10. Označenie štatutárneho orgánu školského zariadenia: riaditeľ
11. Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý školské zariadenie spravuje:
Centrum voľného času, Horný Val 24, Žilina,  spravuje majetok, ktorý mu 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 dodatku č.1:
1. hnuteľný majetok, a to dlhodobý hmotný majetok, drobný hmotný majetok, nehmotný majetok a majetok operatívno-technickej evidencie v celkovej účtovnej hodnote 84 817,99 € podľa inventárneho súpisu – rekapitulácia ku dňu 31.05.2010, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.   
12. Určenie času, na ktorý sa zriaďuje: na dobu neurčitú
13. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení:
Číslo rozhodnutia MŠ SR o zaradení do siete: CD-2008-12486/26541-1:917 zo dňa 14.08.2008.
Zmena adresy rozhodnutím MŠ SR číslo: CD-2009-37429/40396-1:917 a rozhodnutím MŠ SR 2327/12010-1:917 zo dňa 28.01.2010.


Čl. 3
Záverečné ustanovenie

1.Tento dodatok  nadobúda účinnosť dňom ................. 2010.






Ivan Harman
primátor mesta













Číslo:                                                                                                                                          Žilina 2010





Dodatok č. 3

k zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy Ladislava Árvaya, Dolný Val 12, Žilina, zo dňa 01.07.2002 č. j. OŠKOL/I/22/2002 vydanej Mestom  Žilina, vrátane Dodatku  č.1 zo dňa 23.03.2007 a Dodatku č. 2  zo dňa 19.01.2009, ktorým sa mení vyššie uvedená zriaďovacia listina, pričom jej nové úplné znenie je nasledovné: 

Čl. 1
Zriaďovateľ

Zriaďovateľom Základnej umeleckej školy Ladislava Árvaya, Dolný Val 12,  Žilina, je Mesto Žilina.

Čl. 2
Identifikačné údaje


1. Označenie zriaďovateľa:           Mesto Žilina
    Sídlo zriaďovateľa:                    Námestie obetí komunizmu 1, Žilina
    IČO:                                             321 796
2. Názov školy:                               Základná umelecká škola Ladislava Árvaya, Dolný Val 12,   
                                                         Žilina, 
3. Druh a typ školy:                       základná umelecká škola                                                                             
4. Sídlo (adresa) školy:                  Dolný Val 12,  010 01 Žilina 
5. Identifikačné číslo školy:          37 813 358                    
6. Vyučovací  jazyk :                     slovenský
7. Forma hospodárenia:                rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
8. Dátum zriadenia:                       01.07.2002
9. Vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií, predmet činnosti:
Podľa § 49 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu odboru vzdelávania prevažne pre žiakov základnej školy. Základná umelecká škola môže organizovať aj štúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakov stredných škôl a dospelých. Základná umelecká škola poskytuje základné umelecké vzdelanie podľa § 17, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách; pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.
10. Označenie štatutárneho orgánu školského zariadenia: riaditeľ
11. Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý školské zariadenie spravuje:
Základná umelecká škola Ladislava Árvaya, Dolný Val 12, 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 dodatku č.3:
	nehnuteľný majetok tvoria:

stavby: súpisné číslo 304 na parcele č.1375, 
zapísané na LV č. 1278 pre katastrálne územie Žilina
súpisné číslo 202 na parcele číslo 187
zapísané na LV č. 1100 pre katastrálne územie Žilina
pozemky: parc. č. 1375 o výmere 503 m2 , parc. č. 187 o výmere 520 m2 , druh ZPaN
           v celkovej účtovnej obstarávacej hodnote 146 432,60 € (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 213 002,83 € podľa inventárneho súpisu – rekapitulácia ku dňu 31.05.2010, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.   
12. Určenie času, na ktorý sa zriaďuje: na dobu neurčitú
13. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení:
Zariadenie  zaradená do siete v zmysle § 39 ods. 10. Zákona NR SR č. 596/2003 Z.z.,
Čl. 3
Záverečné ustanovenie

1.Tento dodatok  nadobúda účinnosť dňom ................. 2010.






                      Ivan Harman
                    primátor mesta




Číslo:                                                                                                                                            Žilina 2010




Dodatok č. 4

k zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy Ferka Špániho, Martinská 19, Žilina, zo dňa 01.07.2002 č. j. OŠKOL/I/20/2002 vydanej Mestom  Žilina, vrátane Dodatku  č.1 zo dňa 11.05.2007, Dodatku č. 2  zo dňa 26.06.2007 a Dodatku č. 3  zo dňa 19.01.2009, ktorým sa mení vyššie uvedená zriaďovacia listina, pričom jej nové úplné znenie je nasledovné: 

Čl. 1
Zriaďovateľ

Zriaďovateľom Základnej umeleckej školy Ferka Špániho, Martinská 19,  Žilina, je Mesto Žilina.

Čl. 2
Identifikačné údaje


1. Označenie zriaďovateľa:         Mesto Žilina
    Sídlo zriaďovateľa:                  Námestie obetí komunizmu 1, Žilina
    IČO:                                           321 796
2. Názov školy:                              Základná umelecká škola Ferka Špániho, Martinská 19,   
                                                        Žilina, 
3. Druh a typ školy:                      základná umelecká škola                                                                             
4. Sídlo (adresa) školy:                 Martinská 19,  010 08 Žilina 
5. Identifikačné číslo školy:         37 813 412                    
6. Vyučovací  jazyk :                    slovenský
7. Forma hospodárenia:               rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
8. Dátum zriadenia:                      01.07.2002
9. Vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií, predmet činnosti:
Podľa § 49 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu odboru vzdelávania prevažne pre žiakov základnej školy. Základná umelecká škola môže organizovať aj štúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakov stredných škôl a dospelých. Základná umelecká škola poskytuje základné umelecké vzdelanie podľa § 17, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách; pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.
10. Označenie štatutárneho orgánu školského zariadenia: riaditeľ
11. Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý školské zariadenie spravuje:
Základná umelecká škola Ferka Špániho, Martinská 19, 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 dodatku č.4:
	nehnuteľný majetok tvoria:

stavby: súpisné čísla 1770 na parcele č 7822
zapísané na LV č. 1100 pre katastrálne územie Žilina
pozemky: parc. č. 7821 o výmere 389 m2 ,č. 7822 o výmere 362 m2 ,
                          č. 7823 o výmere 362 m2 , druh ZPaN
           v celkovej účtovnej obstarávacej hodnote 181 754,20 € (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 132 379,88 € podľa inventárneho súpisu – rekapitulácia ku dňu 31.05.2010, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.   
12. Určenie času, na ktorý sa zriaďuje: na dobu neurčitú
13. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení:
Zariadenie  zaradená do siete v zmysle § 39 ods. 10. Zákona NR SR č. 596/2003 Z.z.,

Čl. 3
Záverečné ustanovenie

1.Tento dodatok  nadobúda účinnosť dňom ................. 2010.




Ivan Harman
primátor mesta





Číslo:                                                                                                                          Žilina 2010




Dodatok č. 3

k zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy, Gaštanová ulica 8327/56A, Žilina, zo dňa 01.07.2002 č. j. OŠKOL/I/21/2002 vydanej Mestom  Žilina, vrátane Dodatku  č.1 zo dňa 26.06.2007 a Dodatku č. 2  zo dňa 19.01.2009, ktorým sa mení vyššie uvedená zriaďovacia listina, pričom jej nové úplné znenie je nasledovné: 

Čl. 1
Zriaďovateľ

Zriaďovateľom Základnej umeleckej školy, Gaštanová ulica 8327/56A,  Žilina, je Mesto Žilina.

Čl. 2
Identifikačné údaje


1. Označenie zriaďovateľa:          Mesto Žilina
    Sídlo zriaďovateľa:                   Námestie obetí komunizmu 1, Žilina
    IČO:                                            321 796
2. Názov školy:                               Základná umelecká škola, Gaštanová  8327/56A,   
                                                         Žilina, 
3. Druh a typ školy:                       základná umelecká škola                                                                             
4. Sídlo (adresa) školy:                  Gaštanová 8327/56A,  010 07 Žilina  
5. Identifikačné číslo školy:          37 813 480                    
6. Vyučovací  jazyk :                     slovenský
7. Forma hospodárenia:                rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
8. Dátum zriadenia:                      01.07.2002
9. Vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií, predmet činnosti:
Podľa § 49 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu odboru vzdelávania prevažne pre žiakov základnej školy. Základná umelecká škola môže organizovať aj štúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakov stredných škôl a dospelých. Základná umelecká škola poskytuje základné umelecké vzdelanie podľa § 17, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách; pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.
10. Označenie štatutárneho orgánu školského zariadenia: riaditeľ
11. Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý školské zariadenie spravuje:
Základná umelecká škola, Gaštanová 8327/56A, 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 dodatku č.3:
	nehnuteľný majetok tvoria:

stavby: súpisné číslo 8327 na parcele č. 8044
zapísané na LV č. 1100 pre katastrálne územie Žilina
pozemky: parc. č.8044/002 o výmere 960 m2 , druh ZPaN
           v celkovej účtovnej obstarávacej hodnote 269 472,90 € (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 51 592,73 € podľa inventárneho súpisu – rekapitulácia ku dňu 31.05.2010, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.   
12. Určenie času, na ktorý sa zriaďuje: na dobu neurčitú
13. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení:
Zariadenie  zaradene do siete v zmysle § 39 ods. 10. Zákona NR SR č. 596/2003 Z.z.,


Čl. 3
Záverečné ustanovenie

1. Tento dodatok  nadobúda účinnosť dňom ................. 2010.




Ivan Harman
primátor mesta







