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NÁVRH NA UZNESENIE


Uznesenie č. __/2010


Mestské zastupiteľstvo  v Žiline

	prerokovalo a schvaľuje 


	 Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy Bánová, IČO: 37905392 č.j.309/1/2003 zo dňa 04.11.2003

Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy Považský Chlmec, IČO: 37905201 č.j.309/5/2003 zo dňa 04.11.2003
Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy Zástranie, IČO: 37905058 č.j.309/9/2003 zo dňa 04.11.2003
Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy A. Kmeťa, IČO: 37905147 č.j.309/11/2003 zo dňa 04.11.2003
Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy Predmestská 27, IČO: 37905139 č.j.309/13/2003 zo dňa 04.11.2003
Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy Bôrik, IČO: 37905074 č.j.309/14/2003 zo dňa 04.11.2003
Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy Hliny III., IČO: 37904868 č.j.309/15/2003 zo dňa 04.11.2003
Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy Hliny IV., IČO: 37904957 č.j.309/16/2003 zo dňa 04.11.2003
Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy Hliny VII., IČO: 37905104 č.j.309/19/2003 zo dňa 04.11.2003
Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy Nám. Janka Borodáča 6, IČO: 37904981 č.j.309/21/2003 zo dňa 04.11.2003
Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy Nám. Janka Borodáča 7, IČO: 37904965 č.j.309/22/2003 zo dňa 04.11.2003
Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy Gemerská 1772, IČO: 37905198 č.j.309/23/2003 zo dňa 04.11.2003
Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy Limbová 26, IČO: 37905384 č.j.309/25/2003 zo dňa 04.11.2003
Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy Ul. Petzvalova, IČO: 37904973 č.j.309/26/2003 zo dňa 04.11.2003








DÔVODOVÁ SPRÁVA

V zmysle ustanovenia § 22 ods. 2 písm. i) a k) zákona č. 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriaďovacia listina školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania obsahuje vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania spravuje a dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete. Za účinnosti predchádzajúcej právnej úpravy sa číslo rozhodnutia MŠ SR v zriaďovacích listinách neuvádzalo, avšak v zmysle ustanovenia § 39 ods. 10 zákona č. 596 / 2003 Z. z.  školy a školské zariadenia zaradené do siete podľa doterajších predpisov sa považujú za školy a školské zariadenia zaradené do siete podľa tohto zákona.
V zmysle ustanovenia § 21 ods. 9 písm. g) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy musí zriaďovacia listina rozpočtovej organizácie (v prípade predkladaného materiálu materskej školy) obsahovať vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý táto rozpočtová organizácia spravuje. Takáto rozpočtová organizácia je v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí správcom majetku mesta. 

Nakoľko pri niektorých školách neboli v zriaďovacích listinách tieto náležitosti uvedené, pristúpil predkladateľ k ich doplneniu formou dodatku k zriaďovacej listine, ktorou sa zároveň pre prehľadnosť vydáva úplné znenie tej – ktorej zriaďovacej listiny.  Dodatky k zriaďovacím listinám boli vypracované na základe opatrení primátora Mesta Žilina na odstránenie nedostatkov, na ktoré počas svojej kontroly upozornil aj Najvyšší kontrolný úrad SR, pričom je potrebné zdôrazniť, že išlo o nedostatky, ktoré nevznikli za terajšieho vedenia Mesta Žilina. V prvej etape dávame na schválenie 14 dodatkov  k zriaďovacím listinám materských škôl.

Konkrétne dodatky k zriaďovacím listinám (ako zároveň ich úplné znenia) konkrétnych materských škôl tvoria samotný materiál.

Predkladaný materiál nemá dopad na rozpočet Mesta Žilina, pričom zabezpečí súlad zriaďovacích listín s príslušnou zákonnou úpravou.
























































Materiál: Dodatky k zriaďovacím listinám MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina:

Číslo:                                                                                                                      Žilina  2010


Dodatok č. 2

k zriaďovacej listine Materskej školy Bánová, Žilina zo dňa 04.11. 2003, č.j.: 309/1/2003, vydanej Mestom Žilina, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 19.01.2009, ktorým sa mení vyššie uvedená zriaďovacia listina pričom jej nové úplné znenie je nasledovné: 

Čl. 1
Zriaďovateľ

Zriaďovateľom Materskej školy, Do Stošky 5, Žilina je Mesto Žilina.
Čl. 2
Identifikačné údaje

1. Označenie zriaďovateľa:            Mesto Žilina
    Sídlo zriaďovateľa:                     Námestie obetí komunizmu 1 , Žilina
    IČO:                                              321 796
2. Názov školy:                                 Materská škola, Do Stošky 5, Žilina
3. Druh a typ školy:                         materská škola s celodennou výchovou a vzdelávaním
4. Sídlo (adresa) školy:                    Do Stošky 5, 010 04 Žilina
5. Identifikačné číslo školy:             37 905 392
6. Súčasti školy:                                Školská jedáleň, Do Stošky 5, Žilina
7. Vyučovací jazyk:                          slovenský
8. Forma hospodárenia školy:         rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou                                                      
9. Dátum zriadenia školy:               1. január 2004 
10. Vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií, predmet činnosti:
Výchova a vzdelávanie v materskej škole podľa § 16  a § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o  výchove  a  vzdelávaní (školský  zákon)  a  o zmene  a doplnení   niektorých  zákonov znení  neskorších  predpisov  v  súlade  s princípmi  a  cieľmi  výchovy  a vzdelávania podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktorý  poskytuje predprimárne vzdelanie.
Školská jedáleň, podľa § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre deti a zamestnancov v čase ich pobytu v škole. 
11. Označenie štatutárneho orgánu školy: riaditeľ
12. Vecné a finančné vymedzenie zvereného majetku:
Materská škola, Do Stošky 5,  Žilina spravuje majetok, ktorý jej bol zriaďovateľom zverený na plnenie vymedzeného poslania a predmetu jej činnosti. Tento majetok vedie vo svojej účtovnej a operatívnej evidencii. 
Vecné a finančné vymedzenie zvereného majetku je nasledovné ku dňu schválenia dodatku č.2:
	nehnuteľný majetok tvoria:

stavba: súpisné číslo  200 na parcele č.338
 zapísané na LV č. 936 pre katastrálne územie Bánová 
 v celkovej účtovnej  obstarávacej hodnote 38 375,39 € (vedené v účtovníctve Mesta             Žilina)
	hnuteľný majetok, a to dlhodobý hmotný majetok, drobný hmotný majetok, nehmotný majetok a majetok operatívno-technickej evidencie v celkovej účtovnej hodnote 44 171,56 € podľa inventárneho súpisu – rekapitulácia ku dňu 01.04.2010, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

13. Škola sa zriaďuje: na dobu neurčitú
14. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení:
Škola je zaradená do siete v zmysle § 39 ods.10 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.
Čl. 3
Záverečné ustanovenie

Tento dodatok  nadobúda účinnosť dňom .....................2010.


Ivan Harman
primátor mesta

Číslo:                                                                                                                       Žilina 2010



Dodatok č. 2

k zriaďovacej listine Materskej školy Považský Chlmec, Žilina zo dňa 04.11. 2003, č.j.: 309/5/2003, vydanej Mestom Žilina, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 19.01.2009, ktorým sa mení vyššie uvedená zriaďovacia listina pričom jej nové úplné znenie je nasledovné: 

Čl. 1
Zriaďovateľ

Zriaďovateľom Materskej školy, Študentská 15/3, Žilina je Mesto Žilina.
Čl. 2
Identifikačné údaje

1. Označenie zriaďovateľa:            Mesto Žilina
    Sídlo zriaďovateľa:                     Námestie obetí komunizmu 1 , Žilina
    IČO:                                              321 796
2. Názov školy:                                 Materská škola, Študentská 15/3, Žilina
3. Druh a typ školy:                         materská škola s celodennou výchovou a vzdelávaním
4. Sídlo (adresa) školy:                    Študentská 15/3, 010 03 Žilina
5. Identifikačné číslo školy:             37 905 201
6. Súčasti školy:                                Výdajná školská jedáleň, Študentská 15/3,  Žilina
7. Vyučovací jazyk:                          slovenský
8. Forma hospodárenia školy:         rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou                                                      
9. Dátum zriadenia školy:               1. január 2004 
10. Vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií, predmet činnosti:
Výchova a vzdelávanie v materskej škole podľa § 16  a § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o  výchove  a  vzdelávaní (školský  zákon)  a  o zmene  a doplnení   niektorých  zákonov znení  neskorších  predpisov  v  súlade  s princípmi  a  cieľmi  výchovy  a vzdelávania podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktorý  poskytuje predprimárne vzdelanie.
	Výdajná školská jedáleň, podľa § 141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa zriaďuje na výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre deti a zamestnancov v čase ich pobytu v škole. 
11. Označenie štatutárneho orgánu školy: riaditeľ
12. Vecné a finančné vymedzenie zvereného majetku:
Materská škola, Študentská 15/3,  Žilina spravuje majetok, ktorý jej bol zriaďovateľom zverený na plnenie vymedzeného poslania a predmetu jej činnosti. Tento majetok vedie vo svojej účtovnej a operatívnej evidencii. 
Vecné a finančné vymedzenie zvereného majetku je nasledovné ku dňu schválenia dodatku č.2:
	nehnuteľný majetok tvoria:

      stavba: súpisné číslo  3 na parcele č.1
      zapísané na LV č. 963 pre katastrálne územie Považský Chlmec
v celkovej účtovnej obstarávacej hodnote 6 416,19 € (vedené v účtovníctve Mesta             Žilina)
	hnuteľný majetok, a to dlhodobý hmotný majetok, drobný hmotný majetok, nehmotný majetok a majetok operatívno-technickej evidencie v celkovej účtovnej hodnote 14 063,32 € podľa inventárneho súpisu – rekapitulácia ku dňu 01.04.2010, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

13. Škola sa zriaďuje: na dobu neurčitú
14. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení:
Škola je zaradená do siete v zmysle § 39 ods.10 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.
Čl. 3
Záverečné ustanovenie

Tento dodatok  nadobúda účinnosť dňom .....................2010.




Ivan Harman
primátor mesta


Číslo:                                                                                                                          Žilina  2010


Dodatok č. 2

k zriaďovacej listine Materskej školy Zástranie, Žilina zo dňa 04.11. 2003, č.j.: 309/9/2003, vydanej Mestom Žilina, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 19.01.2009, ktorým sa mení vyššie uvedená zriaďovacia listina pričom jej nové úplné znenie je nasledovné: 

Čl. 1
Zriaďovateľ

Zriaďovateľom Materskej školy, Zástranie 284, Žilina je Mesto Žilina.
Čl. 2
Identifikačné údaje

1. Označenie zriaďovateľa:            Mesto Žilina
    Sídlo zriaďovateľa:                     Námestie obetí komunizmu 1 , Žilina
    IČO:                                              321 796
2. Názov školy:                                 Materská škola, Zástranie 284, Žilina
3. Druh a typ školy:                         materská škola s celodennou výchovou a vzdelávaním
4. Sídlo (adresa) školy:                    Zástranie 284, 010 03 Žilina
5. Identifikačné číslo školy:             37 905 058
6. Súčasti školy:                                Školská jedáleň, Zástranie 284, Žilina
7. Vyučovací jazyk:                          slovenský
8. Forma hospodárenia školy:         rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou                                                      
9. Dátum zriadenia školy:               1. január 2004 
10. Vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií, predmet činnosti:
Výchova a vzdelávanie v materskej škole podľa § 16  a § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o  výchove  a  vzdelávaní (školský  zákon)  a  o zmene  a doplnení   niektorých  zákonov znení  neskorších  predpisov  v  súlade  s princípmi  a  cieľmi  výchovy  a vzdelávania podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktorý  poskytuje predprimárne vzdelanie.
	Školská jedáleň, podľa § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre deti a zamestnancov v čase ich pobytu v škole. 
11. Označenie štatutárneho orgánu školy: riaditeľ
12. Vecné a finančné vymedzenie zvereného majetku:
Materská škola, Zástranie 284,  Žilina spravuje majetok, ktorý jej bol zriaďovateľom zverený na plnenie vymedzeného poslania a predmetu jej činnosti. Tento majetok vedie vo svojej účtovnej a operatívnej evidencii. 
Vecné a finančné vymedzenie zvereného majetku je nasledovné ku dňu schválenia dodatku č.2:
	nehnuteľný majetok tvoria:

pozemky: parcela č. 622/011 o výmere 476 m2,
parcela č. 622/004 o výmere 3 053 m2druh: ZPaN
stavba: súpisné číslo  284 na parcele č. 622/011
zapísané na LV č. 335 pre katastrálne územie Zástranie
v celkovej účtovnej obstarávacej hodnote 226 240,36 € (vedené v účtovníctve Mesta             Žilina)
	hnuteľný majetok, a to dlhodobý hmotný majetok, drobný hmotný majetok, nehmotný majetok a majetok operatívno-technickej evidencie v celkovej účtovnej hodnote 20 569,72 € podľa inventárneho súpisu – rekapitulácia ku dňu 01.04.2010, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

13. Škola sa zriaďuje: na dobu neurčitú
14. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení:
Škola je zaradená do siete v zmysle § 39 ods.10 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.
Čl. 3
Záverečné ustanovenie

Tento dodatok  nadobúda účinnosť dňom .....................2010.


Ivan Harman
primátor mesta


Číslo:                                                                                                        Žilina  2010


Dodatok č. 2

k zriaďovacej listine Materskej školy A. Kmeťa, Žilina zo dňa 04.11. 2003, č.j.: 309/11/2003, vydanej Mestom Žilina, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 19.01.2009, ktorým sa mení vyššie uvedená zriaďovacia listina pričom jej nové úplné znenie je nasledovné: 

Čl. 1
Zriaďovateľ

Zriaďovateľom Materskej školy, Andreja Kmeťa 15 , Žilina je Mesto Žilina.
Čl. 2
Identifikačné údaje

1. Označenie zriaďovateľa:            Mesto Žilina
    Sídlo zriaďovateľa:                     Námestie obetí komunizmu 1 , Žilina
    IČO:                                              321 796
2. Názov školy:                                 Materská škola, Andreja Kmeťa 15, Žilina
3. Druh a typ školy:                         materská škola s celodennou výchovou a vzdelávaním
4. Sídlo (adresa) školy:                    Andreja Kmeťa 15, 010 01 Žilina
5. Identifikačné číslo školy:             37 905 147
6. Súčasti školy:                                Školská jedáleň, Andreja Kmeťa 15, Žilina
7. Vyučovací jazyk:                          slovenský
8. Forma hospodárenia školy:         rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou                                                      
9. Dátum zriadenia školy:               1. január 2004 
10. Vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií, predmet činnosti:
Výchova a vzdelávanie v materskej škole podľa § 16  a § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o  výchove  a  vzdelávaní (školský  zákon)  a  o zmene  a doplnení   niektorých  zákonov znení  neskorších  predpisov  v  súlade  s princípmi  a  cieľmi  výchovy  a vzdelávania podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktorý  poskytuje predprimárne vzdelanie.
	Školská jedáleň, podľa § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre deti a zamestnancov v čase ich pobytu v škole. 
11. Označenie štatutárneho orgánu školy: riaditeľ
12. Vecné a finančné vymedzenie zvereného majetku:
Materská škola, Andreja Kmeťa 15,  Žilina spravuje majetok, ktorý jej bol zriaďovateľom zverený na plnenie vymedzeného poslania a predmetu jej činnosti. Tento majetok vedie vo svojej účtovnej a operatívnej evidencii. 
Vecné a finančné vymedzenie zvereného majetku je nasledovné ku dňu schválenia dodatku č.2:
	nehnuteľný majetok tvoria:

pozemky: parcela č. 1291/004   o výmere 1603 m2, druh: ZPaN
stavba: súpisné číslo  324 na parcele č.1291/004
zapísané na LV č. 1100 pre katastrálne územie Žilina
v celkovej účtovnej obstarávacej hodnote 98 561,94 € (vedené v účtovníctve Mesta             Žilina)
	hnuteľný majetok, a to dlhodobý hmotný majetok, drobný hmotný majetok, nehmotný majetok a majetok operatívno-technickej evidencie v celkovej účtovnej hodnote 53 676,81 € podľa inventárneho súpisu – rekapitulácia ku dňu 01.04.2010, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

13. Škola sa zriaďuje: na dobu neurčitú
14. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení:
Škola je zaradená do siete v zmysle § 39 ods.10 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.

Čl. 3
Záverečné ustanovenie

Tento dodatok  nadobúda účinnosť dňom .....................2010.


Ivan Harman
primátor mesta

Číslo:                                                                                                                   Žilina  2010


Dodatok č. 2

k zriaďovacej listine Materskej školy Predmestská 27, Žilina zo dňa 04.11. 2003, č.j.: 309/13/2003, vydanej Mestom Žilina, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 19.01.2009, ktorým sa mení vyššie uvedená zriaďovacia listina pričom jej nové úplné znenie je nasledovné: 

Čl. 1
Zriaďovateľ

Zriaďovateľom Materskej školy, Predmestská 27, Žilina je Mesto Žilina.
Čl. 2
Identifikačné údaje

1. Označenie zriaďovateľa:            Mesto Žilina
    Sídlo zriaďovateľa:                     Námestie obetí komunizmu 1 , Žilina
    IČO:                                              321 796
2. Názov školy:                                 Materská škola, Predmestská 27, Žilina
3. Druh a typ školy:                         materská škola s celodennou výchovou a vzdelávaním
4. Sídlo (adresa) školy:                    Predmestská 27, 010 01 Žilina
5. Identifikačné číslo školy:             37 905 139
6. Súčasti školy:                                Výdajná školská jedáleň, Predmestská 27,  Žilina
7. Vyučovací jazyk:                          slovenský
8. Forma hospodárenia školy:         rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou                                                      
9. Dátum zriadenia školy:               1. január 2004 
10. Vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií, predmet činnosti:
Výchova a vzdelávanie v materskej škole podľa § 16  a § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o  výchove  a  vzdelávaní (školský  zákon)  a  o zmene  a doplnení   niektorých  zákonov znení  neskorších  predpisov  v  súlade  s princípmi  a  cieľmi  výchovy  a vzdelávania podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktorý  poskytuje predprimárne vzdelanie.
	Výdajná školská jedáleň, podľa § 141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa zriaďuje na výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre deti a zamestnancov v čase ich pobytu v škole. 
11. Označenie štatutárneho orgánu školy: riaditeľ
12. Vecné a finančné vymedzenie zvereného majetku:
Materská škola, Predmestská 27,  Žilina spravuje majetok, ktorý jej bol zriaďovateľom zverený na plnenie vymedzeného poslania a predmetu jej činnosti. Tento majetok vedie vo svojej účtovnej a operatívnej evidencii. 
Vecné a finančné vymedzenie zvereného majetku je nasledovné ku dňu schválenia dodatku č.2:
	nehnuteľný majetok tvoria:

stavba: súpisné číslo  1339 na parcele č.2106
zapísané na LV č. 1100 pre katastrálne územie Žilina
v celkovej účtovnej obstarávacej hodnote 8 185,42 € (vedené v účtovníctve Mesta             Žilina)
	hnuteľný majetok, a to dlhodobý hmotný majetok, drobný hmotný majetok, nehmotný majetok a majetok operatívno-technickej evidencie v celkovej účtovnej hodnote 21 448,10 € podľa inventárneho súpisu – rekapitulácia ku dňu 01.04.2010, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

13. Škola sa zriaďuje: na dobu neurčitú
14. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení:
Škola je zaradená do siete v zmysle § 39 ods.10 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.

Čl. 3
Záverečné ustanovenie

Tento dodatok  nadobúda účinnosť dňom .....................2010.



Ivan Harman
primátor mesta



Číslo:                                                                                                                           Žilina 2010


Dodatok č. 2

k zriaďovacej listine Materskej školy Bôrik, Žilina zo dňa 04.11. 2003, č.j.: 309/14/2003, vydanej Mestom Žilina, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 19.01.2009, ktorým sa mení vyššie uvedená zriaďovacia listina pričom jej nové úplné znenie je nasledovné: 

Čl. 1
Zriaďovateľ

Zriaďovateľom Materskej školy, Stavbárska 4, Žilina je Mesto Žilina.
Čl. 2
Identifikačné údaje

1. Označenie zriaďovateľa:            Mesto Žilina
    Sídlo zriaďovateľa:                     Námestie obetí komunizmu 1 , Žilina
    IČO:                                              321 796
2. Názov školy:                                 Materská škola, Stavbárska 4, Žilina
3. Druh a typ školy:                         materská škola s celodennou výchovou a vzdelávaním
4. Sídlo (adresa) školy:                    Stavbárska 4, 010 01 Žilina
5. Identifikačné číslo školy:             37 905 074
6. Súčasti školy:                                Školská jedáleň, Stavbárska 4, Žilina
7. Vyučovací jazyk:                          slovenský
8. Forma hospodárenia školy:         rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou                                                      
9. Dátum zriadenia školy:               1. január 2004 
10. Vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií, predmet činnosti:
Výchova a vzdelávanie v materskej škole podľa § 16  a § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o  výchove  a  vzdelávaní (školský  zákon)  a  o zmene  a doplnení   niektorých  zákonov znení  neskorších  predpisov  v  súlade  s princípmi  a  cieľmi  výchovy  a vzdelávania podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktorý  poskytuje predprimárne vzdelanie.
	Školská jedáleň, podľa § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre deti a zamestnancov v čase ich pobytu v škole. 
11. Označenie štatutárneho orgánu školy: riaditeľ
12. Vecné a finančné vymedzenie zvereného majetku:
Materská škola, Stavbárska 4,  Žilina spravuje majetok, ktorý jej bol zriaďovateľom zverený na plnenie vymedzeného poslania a predmetu jej činnosti. Tento majetok vedie vo svojej účtovnej a operatívnej evidencii. 
Vecné a finančné vymedzenie zvereného majetku je nasledovné ku dňu schválenia dodatku č.2:
	nehnuteľný majetok tvoria:

stavba: súpisné číslo  2328 na parcele č.4705/001
zapísané na LV č. 1100 pre katastrálne územie Žilina
v celkovej účtovnej obstarávacej hodnote 56 329,28 € (vedené v účtovníctve Mesta             Žilina)
	hnuteľný majetok, a to dlhodobý hmotný majetok, drobný hmotný majetok, nehmotný majetok a majetok operatívno-technickej evidencie v celkovej účtovnej hodnote 35 762,37 € podľa inventárneho súpisu – rekapitulácia ku dňu 01.04.2010, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

13. Škola sa zriaďuje: na dobu neurčitú
14. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení:
Škola je zaradená do siete v zmysle § 39 ods.10 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.

Čl. 3
Záverečné ustanovenie

Tento dodatok  nadobúda účinnosť dňom .....................2010.

Ivan Harman
primátor mesta


Číslo:                                                                                                                         Žilina 2010


Dodatok č. 2

k zriaďovacej listine Materskej školy Hliny III., Žilina zo dňa 04.11. 2003, č.j.: 309/15/2003, vydanej Mestom Žilina, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 19.01.2009, ktorým sa mení vyššie uvedená zriaďovacia listina pričom jej nové úplné znenie je nasledovné: 

Čl. 1
Zriaďovateľ

Zriaďovateľom Materskej školy, Puškinova 2165/3, Žilina je Mesto Žilina.
Čl. 2
Identifikačné údaje

1. Označenie zriaďovateľa:            Mesto Žilina
    Sídlo zriaďovateľa:                     Námestie obetí komunizmu 1 , Žilina
    IČO:                                              321 796
2. Názov školy:                                 Materská škola, Puškinova 2165/3, Žilina
3. Druh a typ školy:                         materská škola s celodennou výchovou a vzdelávaním
4. Sídlo (adresa) školy:                    Puškinova 2165/3, 010 01 Žilina
5. Identifikačné číslo školy:             37 904 868
6. Súčasti školy:                                Školská jedáleň, Puškinova 2165/3, Žilina
7. Vyučovací jazyk:                          slovenský
8. Forma hospodárenia školy:         rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou                                                      
9. Dátum zriadenia školy:               1. január 2004 
10. Vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií, predmet činnosti:
Výchova a vzdelávanie v materskej škole podľa § 16  a § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o  výchove  a  vzdelávaní (školský  zákon)  a  o zmene  a doplnení   niektorých  zákonov znení  neskorších  predpisov  v  súlade  s princípmi  a  cieľmi  výchovy  a vzdelávania podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktorý  poskytuje predprimárne vzdelanie.
	Školská jedáleň, podľa § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre deti a zamestnancov v čase ich pobytu v škole. 
11. Označenie štatutárneho orgánu školy: riaditeľ
12. Vecné a finančné vymedzenie zvereného majetku:
Materská škola, Puškinova 2165/3,  Žilina spravuje majetok, ktorý jej bol zriaďovateľom zverený na plnenie vymedzeného poslania a predmetu jej činnosti. Tento majetok vedie vo svojej účtovnej a operatívnej evidencii. 
Vecné a finančné vymedzenie zvereného majetku je nasledovné ku dňu schválenia dodatku č.2:
	nehnuteľný majetok tvoria:

pozemky: parcela č. 6604 o výmere 3319 m2,druh: ZPaN
stavba: súpisné číslo  2165 na parcele č. 6604
zapísané na LV č. 1100 pre katastrálne územie Žilina
v celkovej účtovnej obstarávacej hodnote 151 869,99 € (vedené v účtovníctve Mesta             Žilina)
	hnuteľný majetok, a to dlhodobý hmotný majetok, drobný hmotný majetok, nehmotný majetok a majetok operatívno-technickej evidencie v celkovej účtovnej hodnote 40 076,16 € podľa inventárneho súpisu – rekapitulácia ku dňu 01.04.2010, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

13. Škola sa zriaďuje: na dobu neurčitú
14. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení:
Škola je zaradená do siete v zmysle § 39 ods.10 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.

Čl. 3
Záverečné ustanovenie

Tento dodatok  nadobúda účinnosť dňom .....................2010.



Ivan Harman
primátor mesta

Číslo:                                                                                                                         Žilina   2010


Dodatok č. 2

k zriaďovacej listine Materskej školy Hliny IV., Žilina zo dňa 04.11. 2003, č.j.: 309/16/2003, vydanej Mestom Žilina, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 19.01.2009, ktorým sa mení vyššie uvedená zriaďovacia listina pričom jej nové úplné znenie je nasledovné: 

Čl. 1
Zriaďovateľ

Zriaďovateľom Materskej školy, Čajakova 4, Žilina je Mesto Žilina.
Čl. 2
Identifikačné údaje

1. Označenie zriaďovateľa:            Mesto Žilina
    Sídlo zriaďovateľa:                     Námestie obetí komunizmu 1 , Žilina
    IČO:                                              321 796
2. Názov školy:                                 Materská škola, Čajakova 4, Žilina
3. Druh a typ školy:                         materská škola s celodennou výchovou a vzdelávaním
4. Sídlo (adresa) školy:                    Čajakova 4, 010 01 Žilina
5. Identifikačné číslo školy:             37 904 957
6. Súčasti školy:                                Školská jedáleň, Čajakova 4 , Žilina
7. Vyučovací jazyk:                          slovenský
8. Forma hospodárenia školy:         rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou                                                      
9. Dátum zriadenia školy:               1. január 2004 
10. Vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií, predmet činnosti:
Výchova a vzdelávanie v materskej škole podľa § 16  a § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o  výchove  a  vzdelávaní (školský  zákon)  a  o zmene  a doplnení   niektorých  zákonov znení  neskorších  predpisov  v  súlade  s princípmi  a  cieľmi  výchovy  a vzdelávania podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktorý  poskytuje predprimárne vzdelanie.
	Školská jedáleň, podľa § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre deti a zamestnancov v čase ich pobytu v škole. 
11. Označenie štatutárneho orgánu školy: riaditeľ
12. Vecné a finančné vymedzenie zvereného majetku:
Materská škola, Čajakova 4,  Žilina spravuje majetok, ktorý jej bol zriaďovateľom zverený na plnenie vymedzeného poslania a predmetu jej činnosti. Tento majetok vedie vo svojej účtovnej a operatívnej evidencii. 
Vecné a finančné vymedzenie zvereného majetku je nasledovné ku dňu schválenia dodatku č.2:
	nehnuteľný majetok tvoria:

pozemky: parcela č. 6623 o výmere 2753 m2,druh: ZPaN
stavba: súpisné číslo  2191 na parcele č. 6623
zapísané na LV č. 1100 pre katastrálne územie Žilina
 v celkovej účtovnej obstarávacej hodnote 143 599,33 € (vedené v účtovníctve Mesta              Žilina)
	hnuteľný majetok, a to dlhodobý hmotný majetok, drobný hmotný majetok, nehmotný majetok a majetok operatívno-technickej evidencie v celkovej účtovnej hodnote 47 619,85 € podľa inventárneho súpisu – rekapitulácia ku dňu 01.04.2010, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

13. Škola sa zriaďuje: na dobu neurčitú
14. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení:
Škola je zaradená do siete v zmysle § 39 ods.10 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.

Čl. 3
Záverečné ustanovenie

Tento dodatok  nadobúda účinnosť dňom .....................2010


Ivan Harman
primátor mesta


Číslo:                                                                                                                           Žilina 2010


Dodatok č. 2

k zriaďovacej listine Materskej školy Hliny VII., Žilina zo dňa 04.11. 2003, č.j.: 309/19/2003, vydanej Mestom Žilina, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 19.01.2009, ktorým sa mení vyššie uvedená zriaďovacia listina pričom jej nové úplné znenie je nasledovné: 

Čl. 1
Zriaďovateľ

Zriaďovateľom Materskej školy, Jarná 2602/7, Žilina je Mesto Žilina.
Čl. 2
Identifikačné údaje

1. Označenie zriaďovateľa:            Mesto Žilina
    Sídlo zriaďovateľa:                     Námestie obetí komunizmu 1 , Žilina
    IČO:                                              321 796
2. Názov školy:                                 Materská škola, Jarná 2602/7, Žilina
3. Druh a typ školy:                         materská škola s celodennou výchovou a vzdelávaním
4. Sídlo (adresa) školy:                    Jarná 2602/7, 010 01 Žilina
5. Identifikačné číslo školy:             37 905 104
6. Súčasti školy:                                Školská jedáleň, Jarná 2602/7, Žilina
7. Vyučovací jazyk:                          slovenský
8. Forma hospodárenia školy:         rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou                                                      
9. Dátum zriadenia školy:               1. január 2004 
10. Vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií, predmet činnosti:
Výchova a vzdelávanie v materskej škole podľa § 16  a § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o  výchove  a  vzdelávaní (školský  zákon)  a  o zmene  a doplnení   niektorých  zákonov znení  neskorších  predpisov  v  súlade  s princípmi  a  cieľmi  výchovy  a vzdelávania podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktorý  poskytuje predprimárne vzdelanie.
	Školská jedáleň, podľa § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre deti a zamestnancov v čase ich pobytu v škole. 
11. Označenie štatutárneho orgánu školy: riaditeľ
12. Vecné a finančné vymedzenie zvereného majetku:
Materská škola, Jarná 2602/7,  Žilina spravuje majetok, ktorý jej bol zriaďovateľom zverený na plnenie vymedzeného poslania a predmetu jej činnosti. Tento majetok vedie vo svojej účtovnej a operatívnej evidencii. 
Vecné a finančné vymedzenie zvereného majetku je nasledovné ku dňu schválenia dodatku č.2:
	nehnuteľný majetok tvoria:

pozemky: parcela č. 6325 o výmere 2849 m2,
 parcela č. 6324 o výmere 4160 m2,druh: ZPaN
stavba: súpisné číslo  2602 na parcele č. 6325
zapísané na LV č. 1100 pre katastrálne územie Žilina
v celkovej účtovnej obstarávacej hodnote 327 452,51 € (vedené v účtovníctve Mesta             Žilina)
	hnuteľný majetok, a to dlhodobý hmotný majetok, drobný hmotný majetok, nehmotný majetok a majetok operatívno-technickej evidencie v celkovej účtovnej hodnote 107 279,56 € podľa inventárneho súpisu – rekapitulácia ku dňu 01.04.2010, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

13. Škola sa zriaďuje: na dobu neurčitú
14. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení:
Škola je zaradená do siete v zmysle § 39 ods.10 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.

Čl. 3
Záverečné ustanovenie

Tento dodatok  nadobúda účinnosť dňom .....................2010.

Ivan Harman
primátor mesta

Číslo:                                                                                                        Žilina 2010


Dodatok č. 2

k zriaďovacej listine Materskej školy Nám. Janka Borodáča 6, Žilina zo dňa 04.11. 2003, č.j.: 309/21/2003, vydanej Mestom Žilina, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 19.01.2009, ktorým sa mení vyššie uvedená zriaďovacia listina pričom jej nové úplné znenie je nasledovné: 

Čl. 1
Zriaďovateľ

Zriaďovateľom Materskej školy, Nám. Janka Borodáča 6, Žilina je Mesto Žilina.
Čl. 2
Identifikačné údaje

1. Označenie zriaďovateľa:            Mesto Žilina
    Sídlo zriaďovateľa:                     Námestie obetí komunizmu 1 , Žilina
    IČO:                                              321 796
2. Názov školy:                                 Materská škola, Nám. Janka Borodáča 6, Žilina
3. Druh a typ školy:                         materská škola s celodennou výchovou a vzdelávaním
4. Sídlo (adresa) školy:                    Nám. Janka Borodáča 6, 010 08 Žilina
5. Identifikačné číslo školy:             37 904 981
6. Súčasti školy:                                Školská jedáleň, Nám. Janka Borodáča 6, Žilina
7. Vyučovací jazyk:                          slovenský
8. Forma hospodárenia školy:         rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou                                                      
9. Dátum zriadenia školy:               1. január 2004 
10. Vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií, predmet činnosti:
Výchova a vzdelávanie v materskej škole podľa § 16  a § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o  výchove  a  vzdelávaní (školský  zákon)  a  o zmene  a doplnení   niektorých  zákonov znení  neskorších  predpisov  v  súlade  s princípmi  a  cieľmi  výchovy  a vzdelávania podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktorý  poskytuje predprimárne vzdelanie.
Školská jedáleň, podľa § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre deti a zamestnancov v čase ich pobytu v škole. 
11. Označenie štatutárneho orgánu školy: riaditeľ
12. Vecné a finančné vymedzenie zvereného majetku:
Materská škola, Nám. Janka Borodáča 6,  Žilina spravuje majetok, ktorý jej bol zriaďovateľom zverený na plnenie vymedzeného poslania a predmetu jej činnosti. Tento majetok vedie vo svojej účtovnej a operatívnej evidencii. 
Vecné a finančné vymedzenie zvereného majetku je nasledovné ku dňu schválenia dodatku č.2:
	nehnuteľný majetok tvoria:

pozemky: parcela č. 7713   o výmere 668 m2, 
                 parcela č. 7714   o výmere 3020 m2, druh: ZPaN
stavba: súpisné číslo  3872 na parcele č.7713
zapísané na LV č. 1100 pre katastrálne územie Žilina
 v celkovej účtovnej obstarávacej hodnote 212 906,30 € (vedené v účtovníctve Mesta              Žilina)
	hnuteľný majetok, a to dlhodobý hmotný majetok, drobný hmotný majetok, nehmotný majetok a majetok operatívno-technickej evidencie v celkovej účtovnej hodnote 64 722,66 € podľa inventárneho súpisu – rekapitulácia ku dňu 01.04.2010, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

13. Škola sa zriaďuje: na dobu neurčitú
14. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení:
Škola je zaradená do siete v zmysle § 39 ods.10 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.

Čl. 3
Záverečné ustanovenie

Tento dodatok  nadobúda účinnosť dňom .....................2010.

Ivan Harman
primátor mesta
Číslo:                                                                                                                      Žilina  2010


Dodatok č. 2

k zriaďovacej listine Materskej školy Nám. Janka Borodáča 7, Žilina zo dňa 04.11. 2003, č.j.: 309/22/2003, vydanej Mestom Žilina, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 19.01.2009, ktorým sa mení vyššie uvedená zriaďovacia listina pričom jej nové úplné znenie je nasledovné: 

Čl. 1
Zriaďovateľ

Zriaďovateľom Materskej školy, Nám. Janka Borodáča 7, Žilina je Mesto Žilina.
Čl. 2
Identifikačné údaje

1. Označenie zriaďovateľa:            Mesto Žilina
    Sídlo zriaďovateľa:                     Námestie obetí komunizmu 1 , Žilina
    IČO:                                              321 796
2. Názov školy:                                 Materská škola, Nám. Janka Borodáča 7, Žilina
3. Druh a typ školy:                         materská škola s celodennou výchovou a vzdelávaním
4. Sídlo (adresa) školy:                    Nám. Janka Borodáča 7, 010 08 Žilina
5. Identifikačné číslo školy:             37 904 965
6. Súčasti školy:                                Školská jedáleň, Nám. Janka Borodáča 7, Žilina
7. Vyučovací jazyk:                          slovenský
8. Forma hospodárenia školy:         rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou                                                      
9. Dátum zriadenia školy:               1. január 2004 
10. Vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií, predmet činnosti:
Výchova a vzdelávanie v materskej škole podľa § 16  a § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o  výchove  a  vzdelávaní (školský  zákon)  a  o zmene  a doplnení   niektorých  zákonov znení  neskorších  predpisov  v  súlade  s princípmi  a  cieľmi  výchovy  a vzdelávania podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktorý  poskytuje predprimárne vzdelanie.
	Školská jedáleň, podľa § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre deti a zamestnancov v čase ich pobytu v škole. 
11. Označenie štatutárneho orgánu školy: riaditeľ
12. Vecné a finančné vymedzenie zvereného majetku:
Materská škola, Nám. Janka Borodáča 7,  Žilina spravuje majetok, ktorý jej bol zriaďovateľom zverený na plnenie vymedzeného poslania a predmetu jej činnosti. Tento majetok vedie vo svojej účtovnej a operatívnej evidencii. 
Vecné a finančné vymedzenie zvereného majetku je nasledovné ku dňu schválenia dodatku č.2:
	nehnuteľný majetok tvoria:

pozemky: parcela č. 7709   o výmere 370 m2, parcela č. 7710   o výmere 393 m2 ,
parcela č. 7711   o výmere 368 m2 , parcela č. 7712  o výmere 4 251 m2 ,druh: ZPaN
stavba: súpisné číslo  8100 na parcele č. 7709, 7710, 7711
zapísané na LV č. 1100 pre katastrálne územie Žilina
 v celkovej účtovnej obstarávacej hodnote 270 530,61 € (vedené v účtovníctve Mesta             Žilina)
	hnuteľný majetok, a to dlhodobý hmotný majetok, drobný hmotný majetok, nehmotný majetok a majetok operatívno-technickej evidencie v celkovej účtovnej hodnote 52 347,74 € podľa inventárneho súpisu – rekapitulácia ku dňu 01.04.2010, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

13. Škola sa zriaďuje: na dobu neurčitú
14. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení:
Škola je zaradená do siete v zmysle § 39 ods.10 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.
Čl. 3
Záverečné ustanovenie

Tento dodatok  nadobúda účinnosť dňom .....................2010.


Ivan Harman
primátor mesta

Číslo:                                                                                                                           Žilina 2010

Dodatok č. 2

k zriaďovacej listine Materskej školy Gemerská 1772, Žilina zo dňa 04.11. 2003, č.j.: 309/23/2003, vydanej Mestom Žilina, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 19.01.2009, ktorým sa mení vyššie uvedená zriaďovacia listina pričom jej nové úplné znenie je nasledovné: 

Čl. 1
Zriaďovateľ

Zriaďovateľom Materskej školy, Gemerská 1772, Žilina je Mesto Žilina.
Čl. 2
Identifikačné údaje

1. Označenie zriaďovateľa:            Mesto Žilina
    Sídlo zriaďovateľa:                     Námestie obetí komunizmu 1 , Žilina
    IČO:                                              321 796
2. Názov školy:                                 Materská škola, Gemerská 1772, Žilina
3. Druh a typ školy:                         materská škola s celodennou výchovou a vzdelávaním
4. Sídlo (adresa) školy:                    Gemerská 1772, 010 08  Žilina
5. Identifikačné číslo školy:             37 905 198
6. Súčasti školy:                                Školská jedáleň, Gemerská 1772, Žilina
7. Vyučovací jazyk:                          slovenský
8. Forma hospodárenia školy:         rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou                                                      
9. Dátum zriadenia školy:               1. január 2004 
10. Vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií, predmet činnosti:
Výchova a vzdelávanie v materskej škole podľa § 16  a § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o  výchove  a  vzdelávaní (školský  zákon)  a  o zmene  a doplnení   niektorých  zákonov znení  neskorších  predpisov  v  súlade  s princípmi  a  cieľmi  výchovy  a vzdelávania podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktorý  poskytuje predprimárne vzdelanie.
	Školská jedáleň, podľa § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre deti a zamestnancov v čase ich pobytu v škole. 
11. Označenie štatutárneho orgánu školy: riaditeľ
12. Vecné a finančné vymedzenie zvereného majetku:
Materská škola, Gemerská 1772,  Žilina spravuje majetok, ktorý jej bol zriaďovateľom zverený na plnenie vymedzeného poslania a predmetu jej činnosti. Tento majetok vedie vo svojej účtovnej a operatívnej evidencii. 
Vecné a finančné vymedzenie zvereného majetku je nasledovné ku dňu schválenia dodatku č.2:
	nehnuteľný majetok tvoria:

pozemky: parcela č. 7817 o výmere 395 m2, parcela č. 7818 o výmere 354 m2, parcela č. 7819 o výmere 357 m2,  parcela č. 7820 o výmere 4433m2,druh: ZPaN
stavba: súpisné číslo 1772 na parcele č. 7818; súpisné číslo 1773 na parcele č. 7817; súpisné číslo 1774 na parcele č. 7819
zapísané na LV č. 1100 pre katastrálne územie Žilina
 v celkovej účtovnej obstarávacej hodnote 293 245,96 € (vedené v účtovníctve Mesta             Žilina)
	hnuteľný majetok, a to dlhodobý hmotný majetok, drobný hmotný majetok, nehmotný majetok a majetok operatívno-technickej evidencie v celkovej účtovnej hodnote 70 510,44 € podľa inventárneho súpisu – rekapitulácia ku dňu 01.04.2010, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

13. Škola sa zriaďuje: na dobu neurčitú
14. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení:
Škola je zaradená do siete v zmysle § 39 ods.10 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.
Čl. 3
Záverečné ustanovenie

Tento dodatok  nadobúda účinnosť dňom .....................2010.

Ivan Harman
primátor mesta

Číslo:                                                                                                                      Žilina 2010


Dodatok č. 2

k zriaďovacej listine Materskej školy Limbová 26, Žilina zo dňa 04.11. 2003, č.j.: 309/25/2003, vydanej Mestom Žilina, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 19.01.2009, ktorým sa mení vyššie uvedená zriaďovacia listina pričom jej nové úplné znenie je nasledovné: 

Čl. 1
Zriaďovateľ

Zriaďovateľom Materskej školy, Limbová 26 , Žilina je Mesto Žilina.
Čl. 2
Identifikačné údaje

1. Označenie zriaďovateľa:            Mesto Žilina
    Sídlo zriaďovateľa:                     Námestie obetí komunizmu 1 , Žilina
    IČO:                                              321 796
2. Názov školy:                                 Materská škola, Limbová 26 , Žilina
3. Druh a typ školy:                         materská škola s celodennou výchovou a vzdelávaním
4. Sídlo (adresa) školy:                    Limbová 26, 010 07 Žilina
5. Identifikačné číslo školy:             37 905 384
6. Súčasti školy:                                Školská jedáleň, Limbová 26, Žilina
7. Vyučovací jazyk:                          slovenský
8. Forma hospodárenia školy:         rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou                                                      
9. Dátum zriadenia školy:               1. január 2004 
10. Vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií, predmet činnosti:
Výchova a vzdelávanie v materskej škole podľa § 16  a § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o  výchove  a  vzdelávaní (školský  zákon)  a  o zmene  a doplnení   niektorých  zákonov znení  neskorších  predpisov  v  súlade  s princípmi  a  cieľmi  výchovy  a vzdelávania podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktorý  poskytuje predprimárne vzdelanie.
	Školská jedáleň, podľa § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre deti a zamestnancov v čase ich pobytu v škole. 
11. Označenie štatutárneho orgánu školy: riaditeľ
12. Vecné a finančné vymedzenie zvereného majetku:
Materská škola, Limbová 26,  Žilina spravuje majetok, ktorý jej bol zriaďovateľom zverený na plnenie vymedzeného poslania a predmetu jej činnosti. Tento majetok vedie vo svojej účtovnej a operatívnej evidencii. 
Vecné a finančné vymedzenie zvereného majetku je nasledovné ku dňu schválenia dodatku č.2:
	nehnuteľný majetok tvoria:

pozemky: parcela č. 8030 o výmere 5896 m2,druh: ZPaN
stavba: súpisné číslo  3491 na parcele č. 8030
zapísané na LV č. 1100 pre katastrálne územie Žilina
v celkovej účtovnej obstarávacej hodnote 464 533,87 € (vedené v účtovníctve Mesta             Žilina)
	hnuteľný majetok, a to dlhodobý hmotný majetok, drobný hmotný majetok, nehmotný majetok a majetok operatívno-technickej evidencie v celkovej účtovnej hodnote 84 557,21 € podľa inventárneho súpisu – rekapitulácia ku dňu 01.04.2010, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

13. Škola sa zriaďuje: na dobu neurčitú
14. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení:
Škola je zaradená do siete v zmysle § 39 ods.10 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.
Čl. 3
Záverečné ustanovenie

Tento dodatok  nadobúda účinnosť dňom .....................2010.



Ivan Harman
primátor mesta
Číslo:                                                                                                                    Žilina 2010


Dodatok č. 2

k zriaďovacej listine Materskej školy Ul. Petzvalova, Žilina zo dňa 04.11. 2003, č.j.: 309/26/2003, vydanej Mestom Žilina, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 19.01.2009, ktorým sa mení vyššie uvedená zriaďovacia listina pričom jej nové úplné znenie je nasledovné: 

Čl. 1
Zriaďovateľ

Zriaďovateľom Materskej školy, Petzvalova 8 , Žilina je Mesto Žilina.
Čl. 2
Identifikačné údaje

1. Označenie zriaďovateľa:            Mesto Žilina
    Sídlo zriaďovateľa:                     Námestie obetí komunizmu 1 , Žilina
    IČO:                                              321 796
2. Názov školy:                                 Materská škola, Petzvalova 8 , Žilina
3. Druh a typ školy:                         materská škola s celodennou výchovou a vzdelávaním
4. Sídlo (adresa) školy:                    Petzvalova 8, 010 15 Žilina
5. Identifikačné číslo školy:             37 904 973
6. Súčasti školy:                                Školská jedáleň, Petzvalova 8, Žilina
7. Vyučovací jazyk:                          slovenský
8. Forma hospodárenia školy:         rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou                                                      
9. Dátum zriadenia školy:               1. január 2004 
10. Vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií, predmet činnosti:
Výchova a vzdelávanie v materskej škole podľa § 16  a § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o  výchove  a  vzdelávaní (školský  zákon)  a  o zmene  a doplnení   niektorých  zákonov znení  neskorších  predpisov  v  súlade  s princípmi  a  cieľmi  výchovy  a vzdelávania podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktorý  poskytuje predprimárne vzdelanie.
	Školská jedáleň, podľa § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre deti a zamestnancov v čase ich pobytu v škole. 
11. Označenie štatutárneho orgánu školy: riaditeľ
12. Vecné a finančné vymedzenie zvereného majetku:
Materská škola, Petzvalova 8,  Žilina spravuje majetok, ktorý jej bol zriaďovateľom zverený na plnenie vymedzeného poslania a predmetu jej činnosti. Tento majetok vedie vo svojej účtovnej a operatívnej evidencii. 
Vecné a finančné vymedzenie zvereného majetku je nasledovné ku dňu schválenia dodatku č.2:
	nehnuteľný majetok tvoria:

pozemky: parcela č. 1472/251 o výmere 1028 m2,druh: ZPaN
stavba: súpisné číslo  3382 na parcele č.1472/251
zapísané na LV č. 1170 pre katastrálne územie Závodie
 v celkovej účtovnej obstarávacej hodnote 318 812,68 € (vedené v účtovníctve Mesta             Žilina)
	hnuteľný majetok, a to dlhodobý hmotný majetok, drobný hmotný majetok, nehmotný majetok a majetok operatívno-technickej evidencie v celkovej účtovnej hodnote 74 317,75 € podľa inventárneho súpisu – rekapitulácia ku dňu 01.04.2010, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

13. Škola sa zriaďuje: na dobu neurčitú
14. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení:
Škola je zaradená do siete v zmysle § 39 ods.10 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.

Čl. 3
Záverečné ustanovenie

Tento dodatok  nadobúda účinnosť dňom .....................2010.


Ivan Harman
primátor mesta

