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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č. __/2019 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje:  

 

1. zrušenie Uznesenia č. 74/2015 k bezodplatnému poskytovaniu výkonov medzi 

rozpočtovými organizáciami zriadenými mestom Žilina 

 

 

II. schvaľuje:  

a)  Odplatné poskytovanie výkonov medzi príspevkovými a rozpočtovými 

organizáciami zriadenými mestom Žilina a ostatnými subjektmi, ktoré o to požiadajú 

pri využívaní priestorov školy, telocviční, športových hál a športových objektov 

a iných objektov zverených do správy na základe riadne uzatvorenej, podpísanej a 

zverejnenej zmluvy, za rovnakých  nediskriminačných podmienok pre všetkých 

záujemcov tak, aby boli riaditeľom – štatutárom školy  naplnené podmienky pre 

efektívne a hospodárne nakladanie so zvereným majetkom. V súlade so zákonom č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí a Zásadami nakladania s majetkom mesta Žilina pri 

rešpektovaní osobitného právneho predpisu a to zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov. Musí však byť uplatnené prednostné právo rozpočtových 

organizácií pred poskytovaním priestorov iným subjektom. 

b) Bezodplatné poskytovanie výkonov medzi rozpočtovými organizáciami zriadenými 

mestom Žilina  pri organizovaní  individuálnych súťaží, olympiád a pri rozvoze 

stravy v zmysle § 26 ods. 1) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy v znení neskorších zmien  

      Účinnosť uznesenia  s platnosťou od 01.09.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Obec, resp. mesto (Mesto Žilina), v zmysle § 26, ods. 1) zákona č. 523/2004 2. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy v znení neskorších zmien, môže rozhodnutím obecného, mestského zastupiteľstva 

rozhodnúť o tom, že všetky rozpočtové organizácie zriadené obcou, mestom si budú poskytovať navzájom 

výkony bezodplatne. Ak tak obecné, mestské zastupiteľstvo nerozhodne, rozpočtové a príspevkové 

organizácie sú si povinné poskytovať všetky výkony odplatne. 

Riaditeľov základných škôl už  roku 2018 iniciovali, aby boli výkony ohľadom prenájmov telocviční, 

športových hál a športových objektov poskytované odplatne. Riaditeľ - štatutár tak bude môcť získané 

prostriedky využívať na zveľaďovanie majetku obce. 

Zdôvodnenie riaditeľov škôl: Náš návrh považujeme za spravodlivý, pretože zohľadňuje prevádzkové 

náklady a ich vrátenie prenajímateľovi a zároveň umožňuje výnimky, ktoré je možné kontrolovať a 

zohľadňuje humánny , sociálny a zdravotný aspekt činnosti škôl a školských zariadení 

Prijatím Uznesenia sa podporí iniciatíva na zodpovedné, hospodárne nakladanie s majetkom a zároveň sa 

tým podporí edukačný proces, ktorý je pre školy prioritou. Zveľaďovanie majetku obce a vzdelávanie, 

športové vyžitie mládeže a podporu súťaživosti chápeme ako neoddeliteľný proces. 
Z ekonomického hľadiska vnímame náš návrh ako finančne prehľadný, jednoznačný a spätne 

kontrolovateľný. 
Z hľadiska nakladania a hospodárenia s majetkom mesta, predpokladáme, že iniciatívny riaditeľ- manažér 

bude motivovaný pozitívnym dopadom na rozpočet, prevádzku a meno školy. 

Dopad na rozpočet mesta bude pozitívny, lebo školy a školské zariadenia budú rozhodnutím 

svojich štatutárnych zástupcov rozhodovať o prenájme telocviční, športových hál a športových objektov a 

iných priestorov, ktoré majú zverené v správe za rovnakých a nediskriminačných podmienok pre všetkých 

záujemcov a tým získané prostriedky využívať na zveľaďovanie majetku obce. 

Riaditeľ - štatutár je zodpovedný za efektívne nakladanie so zvereným majetkom, preto musí byť v 

jeho kompetencii rozhodovanie o správnosti efektívneho a hospodárneho spravovania zvereného 

majetku. 

       

       Predkladaný materiál má pozitívny dopad na rozpočet Mesta Žilina. 

 

Materiál bol prerokovaný v Komisii školstva a mládeže a Komisii finančnej a majetkovej: 

Komisia školstva a mládeže: odporúča uznesenie schváliť s navrhovanou zmenou termínu účinnosti od 

01.09.2019. Zmena termínu bola prerokovaná s vedením mesta ešte pred zasadnutiami komisií. 

Komisia finančná a majetková: odporúča uznesenie schváliť s navrhovanou zmenou termínu účinnosti 

od 01.09.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 


