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V Žiline, dňa  04.08.2008
Návrh  na  uznesenie  Mestského   zastupiteľstva  v  Žiline

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	konštatuje, že


	zriadenie Centra voľného času, Pivovarská 1, Žilina je v súlade s prijatým uznesením  mestského zastupiteľstva č. 81/2008 a v súlade so zámermi mesta na podporu rozvoja voľno časových aktivít detí a mládeže v meste 


	zriaďuje


	podľa § 11 ods. 4 písm. l/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 21 ods. 5 písm. b/ a ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov, rozpočtovú organizáciu Mesta Žilina s názvom Centrum voľného času, Pivovarská 1, Žilina,  rozpočtová organizácia dňom 01.09.2008.


	schvaľuje


	Zriaďovaciu  listinu rozpočtovej organizácie  Centra  voľného  času, Pivovarská 1, Žilina, rozpočtovej organizácie so sídlom Pivovarská 1, 010 01 Žilina,
	Štatút príspevkovej organizácie Mesta Žilina s názvom Centrum voľného času, Pivovarská 1, Žilina, rozpočtová organizácia, 
	Rozpočet na rok 2008 – finančné prostriedky  /nájomné, mzdy, odvody, ostatné bežné výdavky/ a na obdobie od 01.09. 2008 do 31.12. 2008 na bežné výdavky Centra voľného času, Pivovarská 1, Žilina rozpočtovej organizácie.  


       IV.         ukladá
                    Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline
                    1. Zabezpečenie všetkých potrebných právnych, ekonomických a organizačných 
                        záležitostí  spojených so zriadením Centra voľného času, Pivovarská 1, Žilina,         
                        rozpočtovej organizácie k 1. 9. 2008,
                  
                        
 
Dôvodová   správa

Návrh na zriadenie Centra voľného času, Pivovarská 1, Žilina, rozpočtovej organizácie

Dôvod zriadenia Centra voľného času, pivovarská 1, Žilina, rozpočtovej oprganizácie

	Na základe schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 81 / 2008 požiadalo Súkromné centrum voľného času, Pivovarská 1, Žilina Ministerstvo školstva SR o zmenu zriaďovateľa.
	Žiadosť o zmenu zriaďovateľa bola podaná na MŠ SR dňa 27. 6. 2008. V prípade kladného rozhodnutia Ministerstva školstva SR o zaradení Centra voľného času Pivovarská 1, Žilina do siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina, je potrebné pripraviť podklady na založenie rozpočtovej organizácie s účinnosťou od 1. 9. 2008 v zmysle § 1 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 12 ods. 5 písm. b/ a ods. 9 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
	Na schválenie sa predkladá zriaďovateľská listina, štatút centra voľného času a rozpočet CVČ na obdobie od 1. 9. 2008 do 31. 12. 2008.
V rozpočte sú zahrnuté finančné prostriedky na obdobie od  1.9. 2008  do 31. 12. 2008 z rozpočtu  určené na Súkromné centrum voľného času v zmysle nariadenia vlády                  č. 649 / 2007 Z. z. vo výške 2 120 tis., príspevok z rozpočtu mesta schválený MZ zo dňa      13. 6. 2008  vo výške 2 742 tis.   a z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja vo výške    2 788 tis. V rozpočte nie sú zahrnuté príjmy z príspevkov členov na činnosť, nakoľko tieto finančné prostriedky sú mimorozpočtové a v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov sa nerozpočtujú. Príjmy centra voľného času z príspevkov na činnosť  budú poukázané v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve na účet mesta a následne vrátené na účet zariadenia. Výška mesačného príspevku na činnosť sa určuje VZN, ktorého znenie je predmetom zasadnutia MZ v Žiline dňa 11. 8. 2008. Finančné prostriedky získané z príspevkov musia byť použité podľa § 116 zákona č. 245 / 2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času. Rozpočet CVČ na rok 2009 bude môcť byť stanovený po 15. 9. 2008 na základe zberu údajov ( eduzber  ) pre MŠ SR  podľa stanoveného normatívu a daného koeficientu  pre školské zariadenia na rok 2009. Prostriedky z rozpočtu mesta budú použité na zabezpečenie úloh hlavnej činnosti v súlade s čl. 2 Štatútu centra voľného času, Pivovarská 1, 010 01 Žilina.

Z R I A Ď O V A C I A       L I S T I N A


	Mestské  zastupiteľstvo v Žiline podľa § 21 ods. 5 písm. b/ a ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov v súlade s ust. § 11 ods. 4 písm. 1/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z r i a ď u j e

rozpočtovú organizáciu mesta Žilina s názvom :

 „ Centrum voľného času, Pivovarská 1, Žilina “

1/  Identifikácia ( označenie rozpočtovej organizácie )
Zriaďovateľ : Mesto Žilina
Sídlo :  Pivovarská 1, 010 01 Žilina
Identifikačné číslo organizácie : 
Forma hospodárenia : rozpočtová organizácia Mesta Žilina
Výchovný jazyk : slovenský jazyk
Deň zriadenia :  1. 9. 2008 
Dátum a číslo rozhodnutia MŠ SR o zaradení do siete : 
Doba trvania :  neurčitá

2/ Základné verejnoprospešné činnosti a predmet činnosti rozpočtovej organizácie
Predmet činnosti : Centrum voľného času  vykonáva podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb v ich voľnom čase. Usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času detí a mládeže. 

3/ Spravovanie majetku rozpočtovej organizácie
	Právo správy majetku nadobudnutého od 1. 9. 2008  bude slúžiť výlučne na zabezpečovanie činností organizácie  ( predmetu činnosti ) v súlade s touto zriaďovacou listinou.

4/ Štatutárny orgán rozpočtovej organizácie
	Štatutárnym orgánom  rozpočtovej organizácie je riaditeľ.

5/ Charakter rozpočtovej organizácie
	Rozpočtová organizácia Mesta Žilina s názvom „ Centrum voľného času, Pivovarská 1, Žilina “ je samostatnou právnickou osobou a musí byť napojená na rozpočet mesta svojimi príjmami a výdavkami.
	Finančný vzťah medzi mestom a rozpočtovou organizáciou je určovaný záväznými úlohami a limitmi, príp. aj ďalšími úlohami určenými zriaďovateľom.     

6/ Štatút rozpočtovej organizácie
	Zriaďovateľ -  Mesto Žilina  schvaľuje „ Štatút rozpočtovej organizácie “, v ktorom sa bližšie upraví postavenie a právne pomery organizácie, ako aj finančné a majetkové postavenie organizácie a práva a povinnosti zriaďovateľa.


V Žiline, dňa 12. 8. 2008
                                                                                                      

          
                                                                                                         ..............................................
                                                                                                                  primátor mesta Žilina
ŠTATÚT
Centra voľného času, Pivovarská 1 so sídlom v Žiline


Časť I.

ÚVODNÉ  USTANOVENIA

čl. 1

Účel štatútu


/1/  Tento   štatút   rozpočtovej   organizácie   mesta   Žilina   „ Centrum   voľného   času,     
Pivovarská 1, Žilina “ vymedzuje postavenie a právne pomery organizácie, ako aj finančné a majetkové postavenie organizácie, orgány organizácie a práva a povinnosti zriaďovateľa organizácie, menovanie štatutárneho zástupcu organizácie, jeho základné práva a povinnosti.

/2/ Rozpočtová organizácia je samostatnou právnickou osobou a slúži predovšetkým na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov a potrieb obyvateľov mesta a regiónu v oblasti voľno časových aktivít a na spravovanie majetku zriaďovateľa a taktiež k efektívnemu zhodnoteniu majetku mesta v súlade s platnou právnou úpravou ( najmä § 4 ods. 3 a § 8 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov).

/3/  Štatút rozpočtovej organizácie je záväzný pre všetkých zamestnancov organizácie.  


čl. 2

Poslanie Centra voľného času

	Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, mládeže a rodičov v ich voľnom čase  s celoročnou prevádzkou. Poslaním CVČ je uskutočňovať program starostlivosti o deti mládež a rodičov v oblasti voľného času, uspokojovať a usmerňovať rozvoj ich záujmov,  utvárať podmienky pre rozvoj schopností a budovať návyky účelného využívania voľného času, sebarealizácie a harmonického seba rozvoja.
Centrum voľného času zabezpečuje a organizuje výchovu a vzdelávanie detí, mládeže a rodičov prostredníctvom záujmovej činnosti. Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci a lektori prostredníctvom :
	pravidelnej činnosti v záujmových útvaroch,

príležitostnej záujmovej činnosti formou jednorazových alebo cyklických podujatí ,
individuálneho prístupu k talentovaným alebo zdravotne znevýhodneným,
spontánnej činnosti formou priebežnej ponuky rekreačných a oddychových aktivít na základe záujmu detí a mládeže,
prázdninovej činnosti formou stálych, putovných, víkendových táborov a sústredení,
záujmového servisu pre deti, mládež i dospelých,
zabezpečovaním športových, vedomostných, predmetových a talentových súťaží podľa potrieb základných a stredných škôl,
Centrum voľného času poskytuje metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi a mládežou školám a školským zariadeniam, občianskym združeniam vykonávajúcim činnosť zameranú na deti a mládež, ďalším právnickým alebo fyzickým osobám, ktoré o ňu požiadajú. 

Časť  II.

VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA

čl. 3

Postavenie rozpočtovej organizácie a vzťah k zriaďovateľovi
/1/ Rozpočtová organizácia je samostatnou právnickou osobou mesta Žilina, a je na  rozpočet obce zapojená svojimi príjmami a výdavkami, a to podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. V právnych vzťahoch vystupuje vlastným menom a nadobúda práva a zaväzuje sa odo dňa svojho zriadenia v súlade s platnou právnou úpravou a rozhodnutiami zriaďovateľa.
/2/  Rozpočtovú organizáciu spravujú :
	mestské zastupiteľstvo

primátor mesta
riaditeľ.
/3/ Zriaďovateľ garantuje a kontroluje činnosť rozpočtovej organizácie a v prípade      zistených nedostatkov prijíma potrebné opatrenia.

čl. 4
Štatutárny orgán
/1/ Štatutárnym orgánom centra voľného času je riaditeľ, ktorého menuje a odvoláva primátor mesta na päťročné funkčné obdobie na návrh rady školského zariadenia ( § 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 ). Rada školského zariadenia predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa na základe výberového konania podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. v platnom znení s použitím § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. Návrh rady školského zariadenia je pre zriaďovateľa záväzný. Riaditeľ zastupuje organizáciu navonok.
/2/ Riaditeľ je zamestnancom organizácie a zodpovedá za svoju činnosť mestskému zastupiteľstvu a primátorovi mesta v rozsahu tohto štatútu a osobitných predpisov.
/3/ Riaditeľ riadi činnosť organizácie a jej jednotlivých útvarov a koná vo všetkých veciach, ktoré nie sú vyhradené mestskému zastupiteľstvu alebo primátorovi mesta, najmä zodpovedá za : 
	riadne hospodárenie s majetkom mesta v súlade s platnou právnou úpravou a Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Žilina,

riadne plnenie úloh vyplývajúcich z predmetu činnosti centra voľného času, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, výchovného plánu, za odbornú a pedagogickú úroveň výchovno-vzdelávacej práce školského zariadenia a za efektívne využívanie prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školského zariadenia,
plnenie úloh vyplývajúcich zo schválenej koncepcie rozvoja centra voľného času, ktorej návrh predkladá na schválenie zriaďovateľovi,
dôsledné plnenie úloh uložených mestským zastupiteľstvom a primátorom mesta, 
vykonáva štátnu správu v školstve v prvom stupni podľa platnej právnej úpravy.
/4/  Ďalej riaditeľovi centra voľného času prislúcha najmä :
	vopred sa vyjadrovať o právnych úkonoch vyžadujúcich súhlas mestského zastupiteľstva alebo primátora mesta,

zostavovať návrh rozpočtu a účtovnej závierky organizácie.
/5/  Riaditeľa v plnom rozsahu zastupuje ním poverený štatutárny zástupca.
/6/ Ďalšie práva a povinnosti riaditeľa a ostatných zamestnancov centra voľného času určuje       organizačný poriadok CVČ. 

Časť III.
FINANČNÉ  HOSPODÁRENIE
čl. 5
Zásady hospodárenia

/1/ Centrum voľného času hospodári s vecami a s majetkovými právami, zverenými jej pri  zriadení a ďalej s vecami a s majetkovými právami nadobudnutými v priebehu jej činnosti a to v prospech rozvoja mesta a jeho obyvateľov.
/2/ Centrum voľného času je povinné zverený majetok spravovať so starostlivosťou riadneho hospodára, je oprávnené majetok držať, užívať a brať úžitky a nakladať s ním v súlade s platnou právnou úpravou a so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Žilina.
/3/ Pri správe zvereného majetku je CVČ povinné ho chrániť pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím a používať všetky právne prostriedky na jeho ochranu, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.
/4/ Centrum voľného času je povinné viesť predpísaným spôsobom účtovníctvo, zostavovať ročnú účtovnú závierku a ďalšie evidencie v súlade s platnou právnou úpravou.


čl. 6
Finančné hospodárenie

/1/ Finančné hospodárenie centra voľného času sa riadi platnou právnou úpravou.
/2/ Centrum voľného času  hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s rozpočtovými prostriedkami a s prostriedkami prijatými od iných subjektov.
/3/ Centrum voľného času sústreďuje všetky príjmy svojho rozpočtu na svojom príjmovom rozpočtovom účte a realizuje všetky svoje výdavky so svojho výdavkového rozpočtového účtu zriadeného v Dexia banka Slovensko a.s.


Časť IV.
VNÚTORNÁ  ORGANIZÁCIA
čl. 7
Vnútorná organizácia

Bližšie vymedzenie vnútornej organizácie centra voľného času upravuje organizačný poriadok, pracovný poriadok a vnútorný poriadok.

čl. 8
Poradné orgány štatutárneho zástupcu
/1/ Za účelom posúdenia niektorých závažných úloh riadenia a na vytvorenie predpokladov pre správne rozhodovanie môže riaditeľ zriadiť poradné orgány.
/2/ Bližšie podmienky organizácie zriaďovania a fungovania poradných orgánov centra voľného času môžu byť vymedzené v jeho organizačnom poriadku.


Časť V.
SPOLOČNÉ  A  ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA
čl. 9
/1/  Štatút je záväzný pre všetkých zamestnancov, ktorí sú  prijatí do pracovného alebo iného obdobného právneho vzťahu. Riaditeľ centra voľného času je povinný oboznámiť pracovníkov centra voľného času  s jeho prípadnými zmenami alebo doplnkami.
/2/ Akékoľvek zmeny alebo doplnky tohto štatútu schvaľuje zriaďovateľ.
/3/ Tento štatút bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 11. 8. 2008.


V Žiline, dňa 12. 8. 2008



..........................................                                                   .......................................
    primátor mesta                                                                 riaditeľ centra voľného času








        











Rozpočet Centra voľného času, Pivovarská 1, Žilina na obdobie od 1. 9. 2008 do 31. 12. 2008












príjmy za 09-12/2008

9
10
11
12
spolu za 09-12/2008


príspevok z mesta 9-12/2008 

530 000   
530 000   
530 000   
530 000   
2 120 000   


prispevok zo ŽSK 9-12/2008

697 000   
697 000   
697 000   
697 000   
2 788 000   


mimoriadna dotacia 

685 500   
685 500   
685 500   
685 500   
2 742 000   


príjmy spolu

1 912 500   
1 912 500   
1 912 500   
1 912 500   
7 650 000   











výdavky za 09-12/2008

9
10
11
12
spolu za 09-12/2008


mzdy

790 000   
790 000   
790 000   
790 000   
3 160 000   


odvody

265 000   
265 000   
265 000   
265 000   
1 060 000   


športový a iný materiál

490 000   
490 000   
490 000   
490 000   
1 960 000   


energie

83 000   
83 000   
83 000   
83 000   
332 000   


nájom

153 000   
153 000   
153 000   
153 000   
612 000   


prevádzka

131 500   
131 500   
131 500   
131 500   
526 000   


výdavky spolu

1 912 500   
1 912 500   
1 912 500   
1 912 500   
7 650 000   








































