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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č. __/2013
I. Mestské zastupiteľstvo v Žiline prerokovalo a schvaľuje
1. Uzatvorenie dodatku č.3 k zriaďovacej listine Materskej školy, Žilina zo dňa 29.11. 2004,
č. j.: ŠÚ/388/2004
2. Uzatvorenie dodatku č. 5 k zriaďovacej listine Základnej školy, V. Javorku 32, Žilina, zo dňa
01.07.2002, č. j. OŠKOL/I/11/2002

DÔVODOVÁ SPRÁVA
V zmysle ustanovenia § 22 ods. 2 písm. c) a i) 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
názov a adresu subjektu, ktorý je súčasťou školy alebo školského zariadenia (písm. c) , vecné a finančné
vymedzenie majetku, ktorý škola, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko
praktického vyučovania spravuje ( písm. i).
Do siete škôl a školských zariadení bola zaradená Výdajná školská jedáleň, Rybie námestie 1, Žilina, ako
súčasť Materskej škole, Rybie námestie 1/1 , Žilina
Zmluvou o zverení majetku Mesta Žilina do správy č. 586/2013 bola Základnej škole, V. Javorku 32, Žilina,
zverená do správy stavba Telocvičňa a hnuteľné veci, jej vybavenie.

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

Materiál: Dodatky k zriaďovacím listinám MŠ a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina:

Dodatok č. 3
k zriaďovacej listine Materskej školy, Žilina zo dňa 29.11. 2004, Č.j.: ŠÚ/388/2004, vydanej Mestom Žilina,
v znení Dodatku č. 1 zo dňa 19.01.2009 a Dodatku č. 2, v úplnom znení, ktorým sa mení vyššie uvedená
zriaďovacia listina a Dodatok č. 2 nasledovne:
Čl. 2 sa dopĺňa
14. Súčasti školy: Výdajná školská jedáleň, Rybie námestie 1, Žilina, ako súčasť Materskej škole, Rybie
námestie 1/1 , Žilina
15. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení:
Výdajná školská jedáleň, Rybie námestie 1, Žilina, ako súčasť Materskej školy, Rybie námestie 1/1, Žilina, je
zaradená do siete škôl a školských zariadení rozhodnutím MŠVVaŠ SR číslo: 2013-5194/34649:3-923 zo dňa
07.08.2013.
Ostatné ustanovenia Zriaďovacej listiny Materskej školy, Žilina zo dňa 29.11. 2004, Č.j: ŠÚ/388/2004,
vydanej Mestom Žilina, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 19.01.2009 a Dodatku č. 2, v úplnom znení sa nemenia.

Čl. 3
Záverečné ustanovenie
1. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 01.01.2014.

Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina
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Dodatok č.5
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, Dodatku č. 3
zo dňa 19.01.2009 a Dodatku č. 4, v úplnom znení, ktorým sa mení vyššie uvedená zriaďovacia listina
a Dodatok č. 4 nasledovne:
Čl. 2
Bod 12. Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola spravuje:
Okrem majetku uvedeného v Dodatku č. 4, Zmluvou o zverení majetku Mesta Žilina do správy č. 586/2013 bola
Základnej škole, V. Javorku 32, Žilina, zverená do správy:
1. Stavba Telocvičňa, súp.č.8569, druh stavby: budova pre šport a rekreačné účely, postavenej na parcele
parc. č. KN-C 6544/3, o výmere 1297 m2 zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Žilina, vedenej na LV č.
1100, v celkovej obstarávacej hodnote: 757 288,26 €, zostatkovej cene k 30.09.2013: 718 632,99 €.
2. Hnuteľné veci podrobne špecifikované v inventarizačných záznamoch, ktoré tvoria Prílohu č. 1 zmluvy,
ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy v obstarávacej hodnote: 33 095,34 €.
Ostatné ustanovenia Zriaďovacej listiny 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, Dodatku č. 3 zo dňa 19.01.2009 a Dodatku č. 4, v úplnom znení sa nemenia.
Čl. 3
Záverečné ustanovenie

1. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 01.01.2014.

Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina
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