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NÁVRH  NA UZNESENIE 

 

 

Uznesenie č.__/2018 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje: 

 

finančné prostriedky na mzdy a prevádzku pre zriaďovateľa Súkromného centra voľného 

času, Oravská cesta 11, Žilina fyzickú osobu PaedDr. Nadeždu Závodskú, Hliník nad 

Váhom 504, Bytča v súlade s VZN č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 

zariadenia.  

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

    Rozhodnutím Ministerstva školstva č. 2017-2370/18698:6-10H0 zo dňa 31.05.2017 

o zmene v sieti došlo k zmene zriaďovateľa Súkromného gymnázia, Oravská cesta 11, Žilina, 

a Súkromného centra voľného času, Oravská cesta 11, Žilina, z pôvodného zriaďovateľa 

fyzickej osoby PaedDr. Nadeždy Závodskej, Hliník nad Váhom 504, Bytča na nového 

zriaďovateľa právnickú osobu JUVENTAS Žilina, n. o., Pivovarská 3, Žilina.   

Na základe podnetu Mesta Žilina na preskúmanie uvedeného rozhodnutia,  Ministerstvo 

školstva zrušilo právoplatné rozhodnutie č. 2017-2370/18698:6-10H0 zo dňa 31.05.2017 

o zmene zriaďovateľa. 

Rozhodnutie Ministerstva školstva č. 2017/14062:3-59AA o zrušení rozhodnutia č. 2017-

2370/18698:6-10H0 zo dňa 31.05.2017 nadobudlo právoplatnosť 04.03.2018. 

 

V septembri 2017 v zmysle VZN požiadal o finančné prostriedky pre Súkromné centrum 

voľného času, Oravská cesta 11, Žilina pre deti do 15 rokov v tom čase právoplatný 

zriaďovateľ právnická osoba JUVENTAS Žilina, n. o., Pivovarská 3, Žilina.   

 

Keďže finančné prostriedky pre deti do 15 rokov tohto Súkromného centra voľného času boli 

v rozpočte riadne schválené a k zmene zriaďovateľa došlo v priebehu školského roka,  Odbor 

školstva a mládeže žiada poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline o schválenie Uznesenia 

o zasielaní finančných prostriedkov zriaďovateľke Súkromného centra voľného času, Oravská 

cesta 11, Žilina, a to fyzickej osobe PaedDr. Nadežde Závodskej, Hliník nad Váhom 504, 

Bytča odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Ministerstva školstva č. 

2017/14062:3-59AA.  

 

Predkladaný materiál nemá dopad na rozpočet Mesta Žilina. 

 

Materiál bol prerokovaný v komisii školstva a mládeže, ktorá ho odporučila MZ v Žiline 

prerokovať a schváliť. 

 

 


