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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

 

Uznesenie č.__/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

 

I. schvaľuje 

 

1. zámer zrušenia rozpočtovej organizácie Mesta Žilina: Stredisko služieb škole, 

so sídlom: Suvorovova 2797/20, 010 01 Žilina, IČO: 37 900 137 k 31.10.2014 bez 

právneho nástupcu s tým, že všetky práva a povinnosti zrušenej rozpočtovej 

organizácie Stredisko služieb škole prechádzajú na zriaďovateľa – Mesto Žilina, 

 

2. poverenie primátora mesta Ing. Igora Chomu na všetky právne úkony spojené 

so zrušením rozpočtovej organizácie Mesta Žilina: Stredisko služieb škole, so 

sídlom: Suvorovova 2797/20, 010 01 Žilina, IČO: 37 900 137. 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

  

Tento materiál sa predkladá Mestskej rade v Žiline v súlade so zákonom 523/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. g) 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. 

 

MATERIÁL 
 

Zriaďovacou listinou č. j.: OŠKOL/164/2002 zo dňa 19.11.2002 v znení Dodatku č. j.: 

OŠKOL/279/2004 zo dňa 30.08.2004, Dodatku č. 2 č. j.: 1171/2009 zo dňa 19.01.2009, 

Dodatku č. 3 č. j.: 17851/2009 zo dňa 30.06.2009 a Dodatku č. 4 zo dňa 18.10.2010 bola 

zriadená rozpočtová organizácia Stredisko služieb škole, so sídlom Suvorovova 2979/20, 010 

01 Žilina, IČO: 37 900 137 (ďalej len „rozpočtová organizácia“). Zriaďovateľom rozpočtovej 

organizácie je Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.  

 

V súčasnosti je činnosť rozpočtových organizácií determinovaná predovšetkým 

základným právnym predpisom, t.j. zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o rozpočtových pravidlách“), ktorý upravuje ustanovením § 1 písm. d) 

zriaďovanie rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a hospodárenie 

rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií. 

 

Podľa § 21 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách rozpočtová organizácia je 

právnická osoba štátu, obce alebo vyššieho územného celku, ktorá je svojimi príjmami 

a výdavkami zapojená na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho 

územného celku. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej 

určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu. 

 



Podľa § 21 ods. 11 zákona o rozpočtových pravidlách, rozpočtové organizácie alebo 

príspevkové organizácie zriadené rozhodnutím zriaďovateľa, ktorým je ústredný orgán štátnej 

správy, obec alebo vyšší územný celok možno zrušiť, meniť ich podriadenosť alebo spôsob 

financovania z rozpočtovej organizácie na príspevkovú organizáciu alebo naopak 

rozhodnutím zriaďovateľa. 

 

Podľa § 21 ods. 13 zákona o rozpočtových pravidlách, ak rozpočtová organizácia 

alebo príspevková organizácia zaniká zrušením bez právneho nástupcu, práva a povinnosti 

prechádzajú dňom bezprostredne nasledujúcom po dni zrušenia na zriaďovateľa, ak osobitný 

zákon neustanovuje inak. 

 

Podľa § 6 ods. 2 písm. g) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve obec pri výkone samosprávy zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným 

nariadením podľa siete strediská služieb škole. 

 

Podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 

znení, uznášať sa na nariadeniach je vyhradené mestskému zastupiteľstvu.  

 

Dôvody zrušenia  

 

 Z dôvodu potreby zachovania, skvalitnenia a zefektívnenia funkcií uvedených 

v zriaďovacej listine, ktoré vykonáva táto rozpočtová organizácia a v zmysle citovanej 

právnej úpravy je potrebné pristúpiť k zrušeniu predmetnej rozpočtovej organizácie a presunu 

jej činností na obchodnú spoločnosť ŽILBYT, s.r.o., so sídlom Nanterská 8399/29, 010 08 

Žilina, IČO: 46 723 994 (ďalej len „spoločnosť“) so 100% majetkovou účasťou Mesta Žilina, 

ktorá sa svojím predmetom činnosti najviac približuje predmetu činnosti rozpočtovej 

organizácie.  

 

 Zriaďovateľ musí pri zrušení rozpočtovej organizácie postupovať v súlade s platnou 

právnou úpravou výberom niektorého z nasledovných spôsobov: 

 

a) zrušiť rozpočtovú organizáciu s právnym nástupcom, t.j. zlúčením, rozdelením alebo 

splynutím rozpočtovej organizácie s inou rozpočtovou alebo príspevkovou 

organizáciou, 

b) zrušiť rozpočtovú organizáciu bez právneho nástupcu prechodom všetkých práv 

a povinností na zriaďovateľa. 

 

K zrušeniu rozpočtovej organizácie s právnym nástupcom zlúčením, rozdelením alebo 

splynutím rozpočtovej organizácie s inou rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou nie je 

možné pristúpiť z dôvodu, že Mesto Žilina nie je zriaďovateľom rozpočtovej alebo 

príspevkovej organizácie s rovnakým alebo podobným predmetom činnosti. 

 

Činnosť doterajšej organizácie pre školstvo nebude týmto krokom nijakým spôsobom 

ohrozená. Všetky tieto výkony bude poskytovať spol. ŽILBYT, s.r.o. za doterajších 

podmienok existujúcej spolupráce, ktorá sa tým stane „centrálnou“ správcovskou 

spoločnosťou mesta.  

 

Základnými prínosmi vykonaného procesu zrušenia rozpočtovej organizácie 

a následného presunu predmetu jej činností na spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. bude: 

 



a) spoločnosť je vystavená otvorenému trhovému prostrediu, ktoré vytvára tlak na jej 

efektívne fungovanie a hospodárenie, to prinesie aj zvýšenú kvalitu v poskytovaní 

služieb pre školy a školské zariadenia a občanov Mesta Žiliny, 

b) transparentné hospodárenie, 

c) zníženie výdavkov vynakladaných z rozpočtu mesta na zabezpečenie 

prevádzkových činnosti rozpočtovej organizácie.  

 

Po schválení predkladaného materiálu odbor školstva MsÚ Žilina predloží v súlade 

s ust. § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve Ministerstvu školstva SR žiadosť na vyradenie strediska zo siete.  Po vyradení 

strediska zo siete bude v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. g) cit. zákona pripravený návrh na 

schválenie VZN o zrušení Strediska služieb škole, rozpočtovej organizácie. 

 

Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej 

republiky. 

 

Materiál bol prerokovaný v komisii finančnej, komisii školstva a mládeže a v mestskej 

rade s odporučením schváliť ho. 

 

 

  

 

 
 


