
ZÁPISNICA 

 

zo zasadnutia Komisie   

 školstva a mládeže  pri  MZ v Žiline, ktoré sa konalo dňa  10. 06. 2014 

    

Dňa 10.06.2014  sa  uskutočnilo na Mestskom úrade v  Žiline zasadnutie Komisie školstva 

a mládeže (ďalej len KŠaM)   pri Mestskom zastupiteľstve (ďalej len MZ)  v Žiline.    

Na zasadnutí sa zúčastnili   6  členovia, čo  je nadpolovičná väčšina, čím bola KŠaM  pri MZ 

v Žiline  uznášania schopná.  Neúčasť  na  zasadnutí ospravedlnili:  MUDr. Juraj Popluhár, 

PhD. MBA, MUDr. Jozef Hudcovský, PaedDr. Janka Halečková,  Mgr. Daniela Štefanatná     

a  Ing.  Darina  Čierniková. 

Na zasadnutie  boli  prizvaní:    Mgr. Nora Zapletajová        –           vedúca  Odboru školstva   

                                                   a  mládeže  na  Mestskom úrade  (ďalej len OŠaM na  MsÚ)  

                                                   v Žiline, 

.                                                  JUDr. Jakub Ulaher,  PhD.,LLM.    -       vedúci   Odboru    

                                                   právneho   a majetkového  na  Mestskom úrade (ďalej len  

                                                   OPaM  na MsÚ) 

                                                   Mgr. Jana Brathová –    vedúca Odboru vnútorných vecí na  

                                                   Mestskom  úrade   (ďalej len OVV na MsÚ)   

Zasadnutie  KŠaM pri  MZ v   Žiline otvoril Mgr. Peter Fiabáne, ktorý je predsedom KŠaM 

pri MZ v Žiline,  privítal  prítomných  členov komisie a prizvaných hostí.    Prezenčná listina 

zo zasadnutia KŠaM pri MZ tvorí prílohu č. 1 -  Zápisnice  zo  zasadnutia KŠaM  (ďalej len 

„zápisnica“). 

 

Program zasadnutia KŠaM  pri MZ v Žiline: 

 

1. Návrh   na   schválenie   zámeru   zrušenia  Strediska    služieb škole, rozpočtovej 

organizácie, 

2. Určenie   volebných   obvodov   a   počtu  poslancov v nich pre voľby do orgánov 

samosprávy obcí v  roku 2014, 

3. Určenie rozsahu  výkonu funkcie primátora mesta Žilina - plný úväzok na celé 

funkčné obdobie  2014-2018, 

4. Návrh   všeobecne záväzného nariadenia o zrušení Základnej školy, Gaštanová 56,  

Žilina a jej súčastí, Školského klubu detí, Gaštanová 56, Žilina, Školskej jedálne, 

Gaštanová 56, Žilina, rozpočtovej organizácie, 

5. Návrh  všeobecne   záväzného nariadenia o zrušení Základnej školy, Hollého 66,  

Žilina a jej súčastí, Školského klubu detí, Hollého 66, Žilina, Školskej jedálne, 

6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o zrušení Základnej školy s materskou 

školou, Na stanicu 27, Žilina a jej súčastí, Školského klubu detí, Na stanicu 27,  

 Žilina, Výdajnej školskej jedálne, Na stanicu 27, Žilina, rozpočtovej organizácie,  

7. Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia o zrušení  Základnej umeleckej školy,  

Gaštanová 8327/56A, Žilina, a jej súčastí, Elokovaného pracoviska, Bajzova 9,  

Žilina,  Elokovaného pracoviska, Dedinská 1/1, Žilina, Elokovaného pracoviska, 

Martinská 20, Žilina,  Elokovaného pracoviska, Pionierska 95, Rajecké Teplice,  

rozpočtovej organizácie, 

8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o zriadení Základnej školy s materskou 

školou, Gaštanová 56, Žilina,  rozpočtovej organizácie, 

9. Rôzne 

 

 

 



 

 

K bodu 1 

         

        Návrh     na     schválenie   zámeru    zrušenia  Strediska    služieb  škole,       rozpočtovej   

organizácie ktorý   predkladá  OPaM  na MsÚ v Žiline  a tvorí  prílohu č. 2  zápisnice.  

       Predseda KŠaM pri MZ v Žiline,  Mgr. Peter Fiabáne,  požiadal vedúceho  OPaM na 

MsÚ  - JUDr. Jakuba Ulahera, PhD. LLM,   aby prítomných oboznámil s predloženým 

materiálom.  JUDr. Jakub Ulaher, PhD. LLM  uviedol, že  hlavným dôvodom  k vypracovaniu 

materiálu  je zrušenie rozpočtovej organizácie Mesta Žilina: Stredisko služieb škole, so 

sídlom: Suvorovova 2797/20, 010 01 Žilina  k  30.09.2014  bez právneho nástupcu s tým, že 

všetky práva a povinnosti zrušenej rozpočtovej organizácie Strediska služieb škole 

prechádzajú na zriaďovateľa  t. j.  Mesto Žilina. 

      JUDr. Jakub Ulaher, PhD. LLM ďalej poznamenal, že z dôvodu potreby zachovania, 

skvalitnenia a zefektívnenia funkcií uvedených v zriaďovacej listine, ktoré vykonáva táto 

rozpočtová organizácia je potrebné pristúpiť k zrušeniu predmetnej rozpočtovej organizácie a 

k presunu jej činností na obchodnú spoločnosť ŽILBYT, s.r.o., so sídlom Nanterská 8399/29, 

010 08 Žilina so 100% majetkovou účasťou Mesta Žilina, ktorá sa svojím predmetom činnosti 

najviac približuje predmetu činnosti rozpočtovej organizácie.  

      Do diskusie k tomuto bodu  programu sa prihlásil Ing. Pavol Marček,  ktorý sa zaujímal, 

o  personálne obsadenie a o  presun  všetkých zamestnancov Strediska služieb škole do   

spoločnosti  ŽILBYT, s r. o., 010 08  ŽILINA. 

      Mgr. Nora  Zapletajová  – vedúca  OŠaM na  MsÚ v Žiline, uviedla že pri  organizačnej 

zmene Strediska služieb škole dôjde  k personálnemu  presunu tých zamestnancov Strediska  

služieb  škole, ktorí budú s presunom súhlasiť do  spoločnosti  ŽILBYT,  s.r.o. ŽILINA.  

      Ďalej  sa do diskusie prihlásila PhDr. Mgr. Slavomíra Brezovská, ktorá sa informovala na 

skutočnosť,  v akom časovom  horizonte   sa uvedený zámer uskutoční. 

       Mgr. Nora  Zapletajová skonštatovala, že po schválení predkladaného materiálu odbor 

školstva a mládeže na  MsÚ Žilina predloží v súlade s platnou  legislatívou v školstve 

a školskej samospráve Ministerstvu školstva, vedy, výskumu, športu SR žiadosť na vyradenie 

Strediska služieb škole zo siete a  po vyradení zo siete bude v súlade s právnymi  predpismi  

pripravený návrh na schválenie VZN o zrušení Strediska služieb škole, rozpočtovej 

organizácie. Uvedený zámer by sa mal zrealizovať najneskôr k  31.10. 2014. 

       Zároveň  JUDr. Jakub Ulaher, PhD. LLM podal ústnu informáciu o zámere mesta 

prenajať Centre  voľného času, so sídlom Kuzmányho 105,  Žilina, prenajať nebytové 

priestory na sídlisku Hájik,  Korzo č. s.3398 v k. ú. Závodie, ktoré sú v správe spoločnosti 

ŽILBYT. JUDr. Jakub Ulaher, PhD. LLM  uviedol, že v súčasnom období sídli pracovisko 

CVČ na sídlisku Hájik v prenajatých súkromných priestoroch, čo predstavuje pre mesto 

vysoké náklady.  

 

  Uznesenie č. 14/2014 

 

  Komisia školstva a mládeže 

 

I. berie na vedomie a odporúča Mestskej rade v Žiline a  Mestskému zastupiteľstvu  

v  Žiline  prerokovať  a  schváliť 

 

1. Návrh     na    schválenie   zámeru    zrušenia  Strediska   služieb škole,     rozpočtovej   

organizácie  

 

Výsledok hlasovania: Za: 6 hlasov   Proti:  nikto  Zdržal sa:    nikto 

 

 

 



 

 

 

K bodu 2 

 

       Určenie    volebných      obvodov       a   počtu   poslancov      v   nich     pre    voľby  do 

orgánov samosprávy obcí  v roku 2014,  ktorý  predkladá   OVV   na  MsÚ  v Žiline.  

       Predseda KŠaM pri MZ v Žiline požiadal vedúcu  OVV  na MsÚ  -  Mgr.  Janu Brathovú,  

aby prítomných oboznámila  s vypracovaným materiálom. 

      Mgr. Jana Brathová    uviedla,  že Mestské zastupiteľstvo v zmysle platných 

legislatívnych predpisov  určí a zverejní najneskôr 65 dní pred dňom volieb volebné obvody 

a počet poslancov v nich a ďalej poznamenala, že za predpokladu, že sa tieto voľby 

uskutočnia v mesiaci november 2014 a  s ohľadom na skutočnosť, že v zmysle 

harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline po júnovom zasadnutí je 

najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva  až 22.09.2014, predkladá sa tento materiál 

teraz, aby sa dodržala zákonom stanovená lehota. 

       Do diskusie k tomuto  bodu programu sa nikto neprihlásil. 

 

Uznesenie č. 15/2014 

Komisia školstva a mládeže 

 

I. berie na vedomie a odporúča Mestskej rade v Žiline a  Mestskému zastupiteľstvu  

v  Žiline  prerokovať  a  schváliť 

 

1. Určenie   volebných      obvodov     a   počtu   poslancov      v   nich   pre   voľby do 

orgánov samosprávy obcí  v roku 2014 

 

Výsledok hlasovania: Za: 6 hlasov           Proti:  nikto   Zdržal sa:    nikto 

 

K bodu 3       

 

       Určenie     rozsahu   výkonu  funkcie   primátora    mesta Žilina   -   plný úväzok na 

celé funkčné obdobie 2014-2018,  ktorý  predkladá   OVV   na  MsÚ  v Žiline.  

       Predseda KŠaM pri MZ v Žiline opäť  požiadal  vedúcu  OVV  na MsÚ  -  Mgr.  Janu 

Brathovú,  aby  prítomných oboznámila  s   vypracovaným materiálom. 

        Mgr. Jana Brathová uviedla, že v zmysle právnych  predpisov  určí mestské 

zastupiteľstvo najneskôr   90  dní  pred voľbami  rozsah výkonu funkcie primátora na celé 

funkčné obdobie a vzhľadom na zložitosť procesov, úkonov a povinností, ktoré štatutárny 

orgán Mesta Žilina zastrešuje, ako i počet obyvateľov a zaužívanú prax v meste Žilina sa 

predkladá návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Žilina na celé funkčné 

obdobie 2014-2018 tak, ako doposiaľ, t. j. v  rozsahu plného úväzku. 

        Do diskusie k tomuto bodu  programu sa nikto neprihlásil. 

 

Uznesenie č. 16/2014 

Komisia školstva a mládeže 

 

I.  berie  na vedomie a odporúča Mestskej rade v Žiline a  Mestskému zastupiteľstvu  

 v  Žiline  prerokovať  a  schváliť 

 

1. Určenie rozsahu   výkonu  funkcie primátora  mesta Žilina   -   plný úväzok na  

  celé funkčné obdobie 2014-2018 

 

Výsledok hlasovania: Za: 6 hlasov  Proti:  nikto  Zdržal sa:    nikto 

 



 

 

 

K bodu 4 

 

       Návrh všeobecne záväzného nariadenia o zrušení Základnej školy, Gaštanová 56, Žilina 

a jej súčastí, Školského klubu detí, Gaštanová 56, Žilina, Školskej jedálne, Gaštanová 56, 

Žilina, rozpočtovej organizácie, ktorý predkladá  OŠaM na MsÚ v Žiline  a  tvorí prílohu č.3  

zápisnice. 

      Mgr. Peter Fiabáne, požiadal Mgr. Noru  Zapletajovú  – vedúcu  OŠaM na  MsÚ v Žiline 

o oboznámenie  členov  komisie  s vypracovaným návrhom  VZN Mesta Žilina. 

      Mgr. Nora  Zapletajová uviedla, že týmto   návrhom VZN  sa upravuje zrušenie školy na 

základe  rozhodnutia MŠVVaŠ SR o vyradení školy zo siete škôl a školských zariadení. 

Podobne je to aj u ostatných návrhov VZN o zrušení škôl. 

      Do diskusie k tomuto bodu  programu sa nikto  neprihlásil. 

 

Uznesenie č. 17/2014 

Komisia školstva a mládeže 

 

I. berie na vedomie a odporúča Mestskej rade v Žiline a  Mestskému zastupiteľstvu  

v  Žiline  prerokovať  a schváliť 

 

1.Návrh   všeobecne   záväzného  nariadenia o zrušení Základnej školy, Gaštanová 56,  

   Žilina a jej súčastí, Školského klubu detí, Gaštanová 56, Žilina, Školskej jedálne,    

   Gaštanová 56, Žilina, rozpočtovej  

 

Výsledok hlasovania: Za: 6 hlasov  Proti:  nikto  Zdržal sa:    nikto 

 

K bodu 5 

   

       Návrh všeobecne záväzného nariadenia o zrušení Základnej školy, Hollého 66, Žilina 

a jej súčastí, Školského klubu detí, Hollého 66, Žilina, Školskej jedálne,  ktorý   predkladá   

OŠaM  na  MsÚ v  Žiline  a  tvorí prílohu č. 4  zápisnice. 

       Do diskusie k tomuto bodu  programu sa nikto  neprihlásil. 

 

Uznesenie č. 18/2014 

Komisia školstva a mládeže 

 

I. berie na vedomie a odporúča Mestskej rade v Žiline a  Mestskému zastupiteľstvu  

v  Žiline  prerokovať  a  schváliť 

 

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o zrušení Základnej školy, Hollého 66, Žilina 

a jej súčastí, Školského klubu detí, Hollého 66, Žilina, Školskej jedálne 

 

Výsledok hlasovania: Za: 6 hlasov  Proti:  nikto  Zdržal sa:    nikto 

 

K bodu 6 

 

       Návrh všeobecne záväzného nariadenia o zrušení Základnej školy s materskou školou, Na 

stanicu 27, Žilina a jej súčastí, Školského klubu detí, Na stanicu 27,  Žilina, Výdajnej školskej 

jedálne, Na stanicu 27, Žilina, rozpočtovej organizácie, ktorý   predkladá   OŠaM na MsÚ 

v Žiline  a  tvorí prílohu č. 5  zápisnice. 



 

 

       Voči tomuto   návrhu nemal žiaden  z prítomných poslancov výhrady a preto dal predseda 

komisie   hlasovať    o     návrhu    na uznesenie.    Členovia komisie    o návrhu     hlasovali s 

nasledovným výsledkom:           

 

Uznesenie č. 19/2014 

Komisia školstva a mládeže 

 

I. berie na vedomie a odporúča Mestskej rade v Žiline a  Mestskému zastupiteľstvu  

v  Žiline  prerokovať  a schváliť 

 

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o zrušení Základnej školy s materskou školou, 

Na stanicu 27, Žilina a jej súčastí, Školského klubu detí, Na stanicu 27,  Žilina, 

Výdajnej školskej jedálne, Na stanicu 27, Žilina, rozpočtovej organizácie 

 

Výsledok hlasovania: Za: 6 hlasov  Proti:  nikto  Zdržal sa:    nikto 

 

K bodu 7 

 

       Návrh všeobecne záväzného  nariadenia o zrušení  Základnej umeleckej školy, Gaštanová 

8327/56A, Žilina, a jej súčastí, Elokovaného pracoviska, Bajzova 9, Žilina, Elokovaného 

pracoviska, Dedinská 1/1, Žilina, Elokovaného pracoviska,Martinská 20, Žilina, Elokovaného 

pracoviska, Pionierska 95, Rajecké Teplice, rozpočtovej organizácie, ktorý   predkladá   

OŠaM na MsÚ v Žiline  a  tvorí prílohu č. 6  zápisnice. 

       Voči tomuto   návrhu nemal žiaden  z prítomných poslancov výhrady a preto dal predseda 

komisie    hlasovať    o     návrhu    na uznesenie.     Členovia   komisie    o návrhu     hlasovali 

s nasledovným výsledkom:           

 

Uznesenie č. 20/2014 

Komisia školstva a mládeže 

 

I. berie na vedomie a odporúča Mestskej rade v Žiline a  Mestskému zastupiteľstvu  

v  Žiline  prerokovať  a  schváliť 

 

1. Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia o zrušení  Základnej umeleckej školy, 

Gaštanová 8327/56A, Žilina, a jej súčastí, Elokovaného pracoviska, Bajzova 9, Žilina, 

Elokovaného pracoviska, Dedinská 1/1, Žilina, Elokovaného pracoviska, Martinská 

20, Žilina, Elokovaného   pracoviska,   Pionierska 95, Rajecké Teplice,    rozpočtovej 

organizácie  

 

Výsledok hlasovania: Za: 6 hlasov   Proti:  nikto  Zdržal sa:    nikto 

 

 

K bodu 8 

 

        Návrh všeobecne záväzného nariadenia o zriadení Základnej školy s materskou školou, 

Gaštanová 56, Žilina,  rozpočtovej organizácie,  ktorý   predkladá   OŠaM na MsÚ v Žiline  a  

tvorí prílohu č. 7  zápisnice. 

       Voči tomuto   návrhu VZN  nemal žiaden   z prítomných poslancov  výhrady a preto dal 

predseda komisie    hlasovať    o     návrhu    na uznesenie.     Členovia   komisie    o návrhu     

hlasovali s nasledovným výsledkom:           

 

 



 

 

 

 

Uznesenie č. 21/2014 

 

Komisia školstva a mládeže 

 

I. berie na vedomie a odporúča Mestskej rade v Žiline a  Mestskému 

zastupiteľstvu  v  Žiline  prerokovať  a  schváliť 

 

            1.Návrh    všeobecne   záväzného   nariadenia o zriadení Základnej školy s      

               materskou    školou, Gaštanová 56, Žilina 

 

 

Výsledok hlasovania: Za: 6 hlasov   Proti:  nikto  Zdržal sa:    nikto 

 

K bodu 9 

 

    Mgr. Nora Zapletajová  následne  informovala  o výberových  konaniach na funkciu 

riaditeľa v ZŠ, MŠ a ZUŠ, k zmene došlo v prípade ZŠ, Dolná Trnovská, kde výberové 

konanie  vyhrala  p. Mgr. Bernáthová,  na  MŠ,  Čajakova ul., kde výberové konanie vyhrala 

p. Mgr. Mihálková a na ZŠ, Limbová ul., kde bude novou riaditeľkou p. Mgr. Sliviaková.  

    Výberové konanie v CVČ, Kuzmányho ul. vyhrala p. Mgr Bohačiaková.  Ostatné sa 

uskutočnia  do konca mesiaca 6/2014 a to na ZUŠ L. Árvaya, ZŠ, Karpatská ul., ZŠ, Ul. 

Javorku, MŠ, Ul. Suvorovova ul., a na ZŠ, Ul. Jarná.   

    

       Na  záver   zasadnutia predseda  Komisie  školstva  a  mládeže pri  MZ  v  Žiline  -   Mgr.  

Peter Fiabáne, poďakoval  členom  za účasť a zasadnutie  KŠaM  pri MZ  ukončil. 

 

 

V Žiline dňa: 10.06. 2014 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Anna Jantáková,  sekretár KŠaM 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Peter Fiabáne 

                   predseda komisie školstva a mládeže 

 

  

 


