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Návrh uznesenia
Miestna rada
odporúča
miestnemu zastupiteľstvu
schváliť návrh dodatkov k zriaďovacím listinám základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Dôvodová správa
Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako zriaďovateľ Základnej školy Beňovského 1,
Bratislava, Základnej školy Nejedlého 8, Bratislava, Základnej školy Pri kríži 11, Bratislava
a Základnej školy Sokolíkova 2, Bratislava v súlade s ustanoveniami § 6 a § 22 ods. 3 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 (ďalej len „zákon“) vydáva zriaďovaciu
listinu školám vo svojej zriaďovacej pôsobnosti. Každú zmenu údajov v zriaďovacej listine je
zriaďovateľ povinný vykonať dodatkom k zriaďovacej listine.
Súčasné zriaďovacie listiny škôl nie sú v súlade s terajšou platnou legislatívou, preto
je potrebné ich dodatkom zmeniť.
Prvá zmena sa týka formy hospodárenia školy, kde v pôvodnej zriaďovacej listine sa
uvádza, že škola je štátna rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou čo nie je správne.
Škola je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou zriadená obcou (mestskou časťou ).
Druhá zmena sa týka vecného a finančného vymedzenia majetku, ktorý škola spravuje
(vlastní alebo užíva). Pôvodné znenie v zriaďovacej listine je, že škola hospodári s majetkom,
ktorý jej bol zriaďovateľom odovzdaný do správy v zmysle príslušných právnych predpisov
a ku dňu 31.12.2008 je hodnota majetku základnej školy uvedená v Inventúrnom súpise
majetku mestskej časti. Toto znenie už nezodpovedá skutočnosti a nie je v súlade so súčasnou
platnou legislatívou. Škola užíva nehnuteľný majetok zriaďovateľa - budovu a areál školy
(nebol zverený škole do správy), hnuteľný majetok zriaďovateľa, ktorý bol škole zverený do
správy a vlastný majetok školy nadobudnutý z iných finančných zdrojov ako od zriaďovateľa.
Presné vecné vymedzenie majetku na plnenie úloh základných škôl a jej súčastí
(školský klub detí a zariadenie školského stravovania) je špecifikovaný v návrhu dodatkov
k zriaďovacím listinám základných škôl.

V Bratislave 21.5.2018
Spracovala: Mgr. Marta Jurkovičová,
vedúca oddelenia školstva, vzdelávania a športu
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–DÚBRAVKA
Žatevná 2, 844 02 Bratislava
_________________________________________________________________________
Číslo:1/2018/St

Bratislava, dňa 14.5.2018
Návrh

Dodatok č.1
k zriaďovacej listine
Základnej školy Beňovského 1 , Bratislava-Dúbravka
Mestská časť Bratislava-Dúbravka v súlade s ustanoveniami § 6 a § 22 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, zákona č.523/2004 Z.z.. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, ako zriaďovateľ Základnej školy Beňovského 1,
Bratislava-Dúbravka, vydáva dodatok k zriaďovacej listine zo dňa 27.1. 2009 nasledovne:
Čl. 2
Čl.2 ods. 8 znie :
„ Forma hospodárenia školy: rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou zriadená
obcou (mestskou časťou)“
Čl.2 ods.12 znie :
„ Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola spravuje (vlastní lebo užíva) :
Základná škola a jej súčasti na plnenie úloh vymedzených zriaďovacou listinou:
a) užíva nehnuteľný majetok – stavbu súp. č.1167 postavenú na pozemku parc.č.
2746/1,2746/2,2746/9,2746/10,2746/11,2746/12 a 2747/5,2747/6,2747/7, stavba je zapísaná
v prospech vlastníka mestskej časti Bratislava-Dúbravka, k.ú. Dúbravka na liste vlastníctva
č.3485.
Vlastníkom stavby je zriaďovateľ.
b) užíva a spravuje hnuteľný majetok zriaďovateľa tvoriaci zariadenie a vybavenie základnej
školy a jej súčastí, ktorý je spolu s jeho finančnou hodnotou uvedený v súpise majetku
zriaďovateľa (tvorí prílohu súpisu majetku školy).
Vlastníkom majetku je zriaďovateľ.
c) užíva hnuteľný majetok školy tvoriaci zariadenie a vybavenie základnej školy a jej súčastí,
ktorý je spolu s jeho finančnou hodnotou uvedený v súpise majetku školy.
Vlastníkom majetku je škola. “
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Čl. 3
Záverečné ustanovenie
Tento dodatok nadobúda účinnosť 1.júla 2018.

RNDr. Martin Zaťovič
starosta
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–DÚBRAVKA
Žatevná 2, 844 02 Bratislava
_________________________________________________________________________
Číslo:1/2018/St

Bratislava, dňa 14.5.2018
Návrh

Dodatok č.1
k zriaďovacej listine
Základnej školy Nejedlého 8 , Bratislava-Dúbravka
Mestská časť Bratislava-Dúbravka v súlade s ustanoveniami § 6 a § 22 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, zákona č.523/2004 Z.z.. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, ako zriaďovateľ Základnej školy Nejedlého 8,
Bratislava-Dúbravka, vydáva dodatok k zriaďovacej listine zo dňa 27.1. 2009 nasledovne:
Čl. 2
Čl.2 ods. 8 znie :
„ Forma hospodárenia školy: rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou zriadená
obcou (mestskou časťou)“
Čl.2 ods.12 znie :
„ Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola spravuje (vlastní alebo užíva) :
Základná škola a jej súčasti na plnenie úloh vymedzených zriaďovacou listinou:
a) užíva nehnuteľný majetok zriaďovateľa – stavbu súp. č. 1914 postavenú na pozemku
parc.č. 3387 a pozemok na parc. č. 3386, vedené na LV č. 3485 v prospech vlastníka mestskej
časti Bratislava-Dúbravka, k.ú. Dúbravka.
Vlastníkom majetku je zriaďovateľ mestská časť.
b) užíva a spravuje hnuteľný majetok zriaďovateľa tvoriaci zariadenie a vybavenie základnej
školy a jej súčastí, ktorý je spolu s jeho finančnou hodnotou uvedený v súpise majetku
zriaďovateľa (tvorí prílohu súpisu majetku školy).
Vlastníkom majetku je zriaďovateľ mestská časť.
c) užíva hnuteľný majetok školy tvoriaci zariadenie a vybavenie základnej školy a jej súčastí,
ktorý je spolu s jeho finančnou hodnotou uvedený v súpise majetku školy.
Vlastníkom majetku je škola. “
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Čl. 3
Záverečné ustanovenie
Tento dodatok nadobúda účinnosť 1. júla 2018.

RNDr. Martin Zaťovič
starosta
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–DÚBRAVKA
Žatevná 2, 844 02 Bratislava
_________________________________________________________________________
Číslo:1/2018/St

Bratislava, dňa 14.5.2018
Návrh

Dodatok č.1
k zriaďovacej listine
Základnej školy Pri kríži 11 , Bratislava-Dúbravka
Mestská časť Bratislava-Dúbravka v súlade s ustanoveniami § 6 a § 22 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, zákona č.523/2004 Z.z.. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, ako zriaďovateľ Základnej školy Pri kríži 11,
Bratislava-Dúbravka, vydáva dodatok k zriaďovacej listine zo dňa 27.1. 2009 nasledovne:
Čl. 2
Čl.2 ods. 8 znie :
„ Forma hospodárenia školy: rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou zriadená
obcou (mestskou časťou)“
Čl.2 ods.12 znie :
„ Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola spravuje (vlastní alebo užíva) :
Základná škola a jej súčasti na plnenie úloh vymedzených zriaďovacou listinou:
a) užíva nehnuteľný majetok zriaďovateľa – stavbu súp. č.2009 postavenú na pozemku parc.č.
1242 a pozemok na parc. č. 1243, vedené na LV č. 3485 v prospech vlastníka mestskej časti
Bratislava-Dúbravka, k.ú. Dúbravka.
Vlastníkom majetku je zriaďovateľ mestská časť.
b) užíva a spravuje hnuteľný majetok zriaďovateľa tvoriaci zariadenie a vybavenie základnej
školy a jej súčastí, ktorý je spolu s jeho finančnou hodnotou uvedený v súpise majetku
zriaďovateľa (tvorí prílohu súpisu majetku školy).
Vlastníkom majetku je zriaďovateľ mestská časť.
c) užíva hnuteľný majetok školy tvoriaci zariadenie a vybavenie základnej školy a jej súčastí,
ktorý je spolu s jeho finančnou hodnotou uvedený v súpise majetku školy.
Vlastníkom majetku je škola. “
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Čl. 3
Záverečné ustanovenie
Tento dodatok nadobúda účinnosť 1.júla 2018.

RNDr. Martin Zaťovič
starosta
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–DÚBRAVKA
Žatevná 2, 844 02 Bratislava
_________________________________________________________________________
Číslo:1/2018/St

Bratislava, dňa 14.5.2018
Návrh

Dodatok č.1
k zriaďovacej listine
Základnej školy Sokolíkova 2 , Bratislava-Dúbravka
Mestská časť Bratislava-Dúbravka v súlade s ustanoveniami § 6 a § 22 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, zákona č.523/2004 Z.z.. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, ako zriaďovateľ Základnej školy Sokolíkova 2,
Bratislava-Dúbravka, vydáva dodatok k zriaďovacej listine zo dňa 27.1. 2009 nasledovne:
Čl. 2
Čl.2 ods. 8 znie :
„ Forma hospodárenia školy: rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou zriadená
obcou (mestskou časťou)“
Čl.2 ods.12 znie :
„ Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola spravuje (vlastní alebo užíva) :
Základná škola a jej súčasti na plnenie úloh vymedzených zriaďovacou listinou:
a) užíva nehnuteľný majetok zriaďovateľa – stavbu súp. č. 1838 (LV 3485) postavenú na
pozemku parc.č. 2248, stavba je zapísaná v prospech vlastníka mestskej časti BratislavaDúbravka, k.ú. Dúbravka na liste vlastníka č.3485.
Vlastníkom stavby je zriaďovateľ mestská časť.
b) užíva a spravuje hnuteľný majetok zriaďovateľa tvoriaci zariadenie a vybavenie základnej
školy a jej súčastí, ktorý je spolu s jeho finančnou hodnotou uvedený v súpise majetku
zriaďovateľa (tvorí prílohu súpisu majetku školy).
Vlastníkom majetku je zriaďovateľ mestská časť.
c) užíva hnuteľný majetok školy tvoriaci zariadenie a vybavenie základnej školy a jej súčastí,
ktorý je spolu s jeho finančnou hodnotou uvedený v súpise majetku školy.
Vlastníkom majetku je škola. “
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Čl. 3
Záverečné ustanovenie
Tento dodatok nadobúda účinnosť 1. júla 2018.

RNDr. Martin Zaťovič
starosta
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