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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č. __/2018 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje  

 

1. Prevod správy majetku mesta, Telocvičňa súp. č. 8569, druh stavby: budova pre šport 

a rekreačné účely, postavenej  na parcele parc. č. 6544/1, 6560, v KÚ Žilina, vedenej na 

LV č. 1100 zo Základnej školy, V. Javorku 32, Žilina do správy Centra voľného času, 

Kuzmányho 105, Žilina 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Riaditeľka Základnej školy, V. Javorku 32, Žilina požiadala o prevod správy Športovej haly zo 

základnej školy do správy majetku Centra voľného času, Kuzmányho 105, Žilina. Správa 

športovej haly bola škole pridelená v septembri 2013 z dôvodu neschopnosti vtedajšieho 

vedenia CVČ dať športovú halu bez zdržiavania do prevádzky v školskom roku 2013/2014.  

Športová hala má široko-spektrálne využitie na rôzne druhy športu, napr. všetky loptové hry, 

tenis, bedminton. 

 

Základná škola využíva priestory športovej haly v minimálnom časovom rozpätí, a to len v čase 

výchovno-vzdelávacieho procesu. Po 14.00 hodine v pracovné dni a počas víkendov sa 

v priestoroch športovej haly uskutočňujú výhradne aktivity Centra voľného času, Kuzmányho 

105, Žilina a organizácia mestských športových líg. Percentuálnu obsadenosť športovej haly 

školou a CVČ môžeme vyjadriť v pomere  20% ku 80%. 

Od nového školského roka 2018/2019 bude už všetky športové ligy organizovať CVČ (má to 

zadefinované aj v Zriaďovacej listine), vrátane Mestskej futsalovej ligy, ktorú organizačne 

zastrešovala základná škola. Keďže centrum voľného času pravidelne využíva športovú halu na 

zabezpečenie výchovno-vzdelávacej a záujmovej činnosti, MŠVVaŠ SR  zaradilo túto športovú 

halu do siete škôl a školských zariadení ako Elokované pracovisko Centra voľného času, 

Kuzmányho 105, Žilina (Rozhodnutie č. 2018/2751:4-10H0). 

Prevodom správcovstva na Centrum voľného času, Kuzmányho 105, Žilina sa odbúra rozsiahla 

a hlavne komplikovaná administratíva školy.  

         

Predkladaný materiál má dopad na rozpočet Mesta Žilina. 

     

  Materiál bol prerokovaný v troch komisiách. 

  Komisia školstva a mládeže materiál  odporučila MZ v Žiline prerokovať a schváliť. 

Finančná komisia neprijala platné uznesenie. 

Komisia územného plánovania a výstavby odporučila dať športovú halu pri ZŠ, V. Javorku 32, 

Žilina do správy Žilbytu. 

 

 

 


