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NÁVRH  NA UZNESENIE 

 

 

Uznesenie č.__/2014 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje: 

 

1. všeobecne záväzné nariadenie o zrušení Strediska služieb škole, Suvorovova 

2797/20, Žilina, rozpočtovej organizácie  

 

 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

   

Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom rokovaní dňa 30.06.2014 schválilo uznesením č. 

78/2014 zámer zrušenia rozpočtovej organizácie Mesta Žilina, Stredisko služieb škole, 

Suvorovova 2797/20, 010 01 Žilina, IČO: 37 900 137 k 31.10.2014 bez právneho nástupcu s 

tým, že všetky práva a povinnosti zrušenej rozpočtovej organizácie Stredisko služieb škole 

prechádzajú na zriaďovateľa – Mesto Žilina. 

Rozhodnutím MŠVVaŠ SR zo dňa 13.08.2014 číslo: 2014-1173/39226:4-10C0 bolo 

Stredisko služieb škole, Suvorovova 2797/20, Žilina, vyradené zo siete škôl a školských 

zariadení SR, k 31. októbru 2014.    

Činnosť doterajšej organizácie pre školstvo nebude týmto krokom nijakým spôsobom 

ohrozená. Všetky tieto výkony bude poskytovať spol. ŽILBYT, s.r.o. za doterajších 

podmienok existujúcej spolupráce, ktorá sa tým stane „centrálnou“ správcovskou 

spoločnosťou mesta. 

Cieľom Mesta Žilina je zefektívnenie financovania škôl a školských zariadení. 

 

Finančný dopad na rozpočet mesta Žilina je neutrálny. 

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol prerokovaný v Komisii školstva a mládeže 

a Mestskou radou v Žiline, ktorá odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Žiline tento návrh 

prerokovať a schváliť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky 

a podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 pís. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a v zmysle § 6 ods. 1 písm. g) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov ako aj podľa § 21 ods. 5 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov vydáva toto  

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. ___/2014 

 

o zrušení Strediska služieb škole, Suvorovova 2797/20, Žilina, rozpočtovej 

organizácie 

 

 
 

                                                                        

                                                                 Článok 1 

 

Mesto  Žilina  pri výkone samosprávy týmto všeobecne záväzným nariadením na základe 

ustanovenia § 6 ods. 1 písm. g) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na 

podklade rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

číslo:  2014-1173/39226:4-10C0 zo dňa 13.08.2014 o vyradení zo siete škôl a školských 

zariadení zrušuje Stredisko služieb škole, Suvorovova 2797/20, Žilina, rozpočtovú 

organizáciu, a to ku dňu 31.10.2014. 

 

 

                                                               Článok 2 

 

Činnosť doterajšej organizácie pre školstvo bude zabezpečené prostredníctvom spol. ŽILBYT, 

s.r.o. za doterajších podmienok. 
 

                                                        Článok 3 

                                                    Záverečné ustanovenia  

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline 

dňa _________. 

 

2. Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Žilina 15 dní 

a nadobúda účinnosť _________. 

 

 

 

 

                                                                                     

                                                                                               Ing. Igor Choma 

                                                                                           primátor mesta Žilina 

 

 


