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 V Spišskej Novej Vsi   6. 7. 2017 

 

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  
dňa  13 .  7.  2017 

 
PREDMET: 

Úplné znenia zriaďovacích listín základných škôl, Základnej umeleckej školy,  Centra 
voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves 

 

Predkladá :        
Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ Spišská Nová Ves 

        
Spracoval:  

Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva  

               

Prerokované: 
v kolégiu primátora dňa 5. 6. 2017 

 

Dôvod predloženia:   

Odstránenie neprehľadnosti zriaďovacích listín škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta kvôli vysokému počtu dodatkov. 
            

Prizvaný: 

- 

            

Podpisy:             

   
Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi: 
 

1. prerokovalo 

úplné znenia zriaďovacích listín základných škôl, Základnej umeleckej školy a Centra 

voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves 

2. schvaľuje 

úplné znenia zriaďovacích listín základných škôl, Základnej umeleckej školy a Centra 

voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves   



3. ukladá 
doručiť jedno vyhotovenie úplného znenia zriaďovacích listín základných škôl, 
Základnej umeleckej školy a Centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Spišská Nová Ves riaditeľom základných škôl, Základnej umeleckej školy a Centra 

voľného času. 
Z: Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva 

T: do 31. 7. 2017  



Radničné námestie č.7, 052 70 Spišská Nová Ves, Tel.: 053/4176 kl. -610, 611, radnica@mestosnv.sk 
IČO: 00329614, Prima banka Slovensko, a. s.,  IBAN: SK1656000000003400422003, BIC: KOMASK2X 

 

Číslo: ................. 

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

 Mesto Spišská Nová Ves podľa § 22 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva túto zriaďovaciu listinu: 

 

Zriaďovateľ: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves 

Názov  školského zariadenia: Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves 

Sídlo školského zariadenia: Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves 

Identifikačné číslo: 35546042 

Názov a adresa subjektu, 
ktorý je súčasťou  
školského zariadenia: Školský klub detí pri Základnej škole, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves 
  Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves  
 
  Školská jedáleň pri Základnej škole, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves 
  Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves   
 
Výchovný alebo vyučovací jazyk: slovenský   

Forma hospodárenia: rozpočtová  organizácia s  právnou  subjektivitou   

Dátum zriadenia: 1. 9. 1963    

Vymedzenie a predmet činnosti: Základná škola v súlade s platnou legislatívou, s princípmi a cieľmi výchovy 
a vzdelávania podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad 
humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie 
a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, 
pracovnej a telesnej. Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti 
a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, 
umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti 
potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu 
a vzdelávanie. 

  Školský klub detí v súlade splatnou legislatívou zabezpečuje pre deti , ktoré 
plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, činnosť podľa 
výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na 
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vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských 
prázdnin.  

  Školská jedáleň v súlade s platnou legislatívou pripravuje a poskytuje jedlá 
a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno     
-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových 
skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva a s možnosťou využitia 
receptúr charakteristických pre príslušnú územnú oblasť, zásad pre 
zostavovanie jedálnych lístkov a finančných podmienok na nákup potravín, 
ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa. 

  

Označenie štatutárneho orgánu: riaditeľ školy     
 

Vecné a finančné 

vymedzenie majetku: Škola je správcom majetku mesta, ktorý jej bol zverený do správy na základe 
Protokolu o delimitácii majetku mesta Spišská Nová Ves do správy 
rozpočtovej organizácie zo dňa 1. 8. 2002 v znení neskorších dodatkov. 

  Riaditeľ školy ako správca majetku mesta s ním nakladá v súlade so 
zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Správca je 
oprávnený a povinný majetok mesta užívať na plnenie úloh v rámci predmetu 
činnosti alebo v súvislosti s ním, nakladať s ním podľa vyššie citovaného 
zákona a v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom mesta, ktoré podľa 
§ 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí určilo mestské zastupiteľstvo. 

  K 31. 12. 2016 škola hospodári s majetkom v celkovej hodnote 2 472 898,44 

Eur.  

  Z toho: 

   Obstarávacia  Oprávky Zostatková 

   cena cena 

  Budovy, stavby 2 253 824,64 445 412,48 1 808 412,16 

  Stroje, prístroje 144 193,30 92 250,34 51 942,96 

  Dopravné prostriedky 0,00 0,00 0,00 

  Pozemky 74 880,50 0,00 74 880,50

    

  Škola o tomto majetku vedie účtovnú a operatívnu evidenciu, vo svojom mene 
nadobúda práva a zaväzuje sa.  
Vo vzťahu k iným právnickým a fyzickým osobám vystupuje ako správca 
a užívateľ tohto majetku v zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.                                              

Určenie času, na ktorý sa 

školské zariadenie zriaďuje: na dobu neurčitú                                             

Dátum  zaradenia  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 sa školy a školské zariadenia zaradené do siete podľa 
doterajších predpisov považujú za školy a školské zariadenia zaradené        
do siete podľa tohto zákona.  
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Zriaďovacia listina Základnej školy, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves bola schválená uznesením Mestského 
zastupiteľstva dňa .... pod č. .../2017 a nadobúda účinnosť dňom podpísania primátorom mesta.  

Zároveň dňom podpísania tejto zriaďovacej listiny stráca platnosť doterajšia zriaďovacia listina Základnej školy, 
Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves vydaná Okresným úradom Spišská Nová Ves zo dňa 6. 6. 2002 vrátane 
Dodatku  č. 1 k zriaďovacej listine Základnej školy, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves zo dňa 1. 7. 2002, Dodatku 

č. 2 k zriaďovacej listine Základnej školy, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves zo dňa 2. 1. 2004 a Dodatku č. 3 
k zriaďovacej listine Základnej školy, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves zo dňa 15. 1. 2008. 

 

 

 

PhDr. Ján  Volný, PhD. 
      primátor mesta 
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Číslo: ................. 

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

 Mesto Spišská Nová Ves podľa § 22 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva túto zriaďovaciu listinu: 

 

Zriaďovateľ: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves 

Názov  školského zariadenia: Základná škola, Lipová 13, Spišská Nová Ves 

Sídlo školského zariadenia: Lipová 13, 052 01 Spišská Nová Ves 

Identifikačné číslo: 35543914 

Názov a adresa subjektu, 
ktorý je súčasťou  
školského zariadenia: Školský klub detí pri Základnej škole, Lipová 13, Spišská Nová Ves 
  Lipová 13, 052 01 Spišská Nová Ves  
 
  Školská jedáleň pri Základnej škole, Lipová 13, Spišská Nová Ves 
  Lipová 13, 052 01 Spišská Nová Ves   
 
Výchovný alebo vyučovací jazyk: slovenský   

Forma hospodárenia: rozpočtová  organizácia s  právnou  subjektivitou   

Dátum zriadenia: 1. 9. 1973    

Vymedzenie a predmet činnosti: Základná škola v súlade s platnou legislatívou, s princípmi a cieľmi výchovy 
a vzdelávania podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad 
humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie 
a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, 
pracovnej a telesnej. Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti 
a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, 
umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti 
potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu 
a vzdelávanie. 

  Školský klub detí v súlade splatnou legislatívou zabezpečuje pre deti , ktoré 
plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, činnosť podľa 
výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na 
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vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských 
prázdnin.  

  Školská jedáleň v súlade s platnou legislatívou pripravuje a poskytuje jedlá 
a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno     
-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových 
skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva a s možnosťou využitia 
receptúr charakteristických pre príslušnú územnú oblasť, zásad pre 
zostavovanie jedálnych lístkov a finančných podmienok na nákup potravín, 
ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa. 

  

Označenie štatutárneho orgánu: riaditeľ školy     
 

Vecné a finančné 

vymedzenie majetku: Škola je správcom majetku mesta, ktorý jej bol zverený do správy na základe 
Protokolu o delimitácii majetku mesta Spišská Nová Ves do správy 
rozpočtovej organizácie zo dňa 1. 7. 2002 v znení neskorších dodatkov. 

  Riaditeľ školy ako správca majetku mesta s ním nakladá v súlade so 
zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Správca je 
oprávnený a povinný majetok mesta užívať na plnenie úloh v rámci predmetu 
činnosti alebo v súvislosti s ním, nakladať s ním podľa vyššie citovaného 
zákona a v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom mesta, ktoré podľa 
§ 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí určilo mestské zastupiteľstvo. 

  K 31. 12. 2016 škola hospodári s majetkom v celkovej hodnote 1 172 699,18 

Eur.  

  Z toho: 

   Obstarávacia  Oprávky Zostatková 

   cena cena 

  Budovy, stavby 1 021 900,46 708 070,93 313 829,53 

  Stroje, prístroje 55 148,93 46 900,25 8 248,68 

  Obstaranie DHM 2 500,00 0,00 2 5000,00 

  Pozemky 92 735,51 0,00 92 735,51 

  Materiál na sklade 252,28  252,28 

  Ceniny 162,00  162,00

    

  Škola o tomto majetku vedie účtovnú a operatívnu evidenciu, vo svojom mene 
nadobúda práva a zaväzuje sa.  
Vo vzťahu k iným právnickým a fyzickým osobám vystupuje ako správca 
a užívateľ tohto majetku v zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.                                              

Určenie času, na ktorý sa 

školské zariadenie zriaďuje: na dobu neurčitú                                             

Dátum  zaradenia  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 sa školy a školské zariadenia zaradené do siete podľa 
doterajších predpisov považujú za školy a školské zariadenia zaradené        
do siete podľa tohto zákona.  
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Zriaďovacia listina Základnej školy, Lipová 13, Spišská Nová Ves bola schválená uznesením Mestského 
zastupiteľstva dňa .... pod č. .../2017 a nadobúda účinnosť dňom podpísania primátorom mesta.  

Zároveň dňom podpísania tejto zriaďovacej listiny stráca platnosť doterajšia zriaďovacia listina Základnej školy, 
Lipová 13, Spišská Nová Ves vydaná Okresným úradom Spišská Nová Ves zo dňa 28. 3. 2002 vrátane Dodatku 

č. 1 k zriaďovacej listine Základnej školy, Lipová 13, Spišská Nová Ves zo dňa 1. 7. 2002, Dodatku č. 2 

k zriaďovacej listine Základnej školy, Lipová 13, Spišská Nová Ves zo dňa 2. 1. 2004, Dodatku č. 3 k zriaďovacej 
listine Základnej školy, Lipová 13, Spišská Nová Ves zo dňa 15. 1. 2008, Dodatku č. 4 k zriaďovacej listine 
Základnej školy, Lipová 13, Spišská Nová Ves zo dňa 22. 4. 2009, Dodatku č. 5 k zriaďovacej listine Základnej 
školy, Lipová 13, Spišská Nová Ves zo dňa 24. 6. 2011, Dodatku č. 6 k zriaďovacej listine Základnej školy, Lipová 
13, Spišská Nová Ves zo dňa 20. 12. 2012 a Dodatku č. 7 k zriaďovacej listine Základnej školy, Lipová 13, 

Spišská Nová Ves zo dňa 30. 5. 2016. 

 

 

 

PhDr. Ján  Volný, PhD. 
      primátor mesta 

 



Radničné námestie č.7, 052 70 Spišská Nová Ves, Tel.: 053/4176 kl. -610, 611, radnica@mestosnv.sk 
IČO: 00329614, Prima banka Slovensko, a. s.,  IBAN: SK1656000000003400422003, BIC: KOMASK2X 

 

Číslo: ................. 

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

 Mesto Spišská Nová Ves podľa § 22 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva túto zriaďovaciu listinu: 

 

Zriaďovateľ: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves 

Názov  školského zariadenia: Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves 

Sídlo školského zariadenia: Levočská 11, 052 01 Spišská Nová Ves 

Identifikačné číslo: 35546051 

Názov a adresa subjektu, 
ktorý je súčasťou  
školského zariadenia: Školský klub detí pri Základnej škole, Levočská 11, Spišská Nová Ves 
  Levočská 11, 052 01 Spišská Nová Ves  
 
  Školská jedáleň pri Základnej škole, Levočská 11, Spišská Nová Ves 
  Levočská 11, 052 01 Spišská Nová Ves   
 
Výchovný alebo vyučovací jazyk: slovenský   

Forma hospodárenia: rozpočtová  organizácia s  právnou  subjektivitou   

Dátum zriadenia: 1. 9. 1945    

Vymedzenie a predmet činnosti: Základná škola v súlade s platnou legislatívou, s princípmi a cieľmi výchovy 
a vzdelávania podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad 
humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie 
a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, 
pracovnej a telesnej. Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti 
a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, 
umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti 
potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu 
a vzdelávanie. 

  Školský klub detí v súlade splatnou legislatívou zabezpečuje pre deti , ktoré 
plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, činnosť podľa 
výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na 
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vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských 
prázdnin.  

  Školská jedáleň v súlade s platnou legislatívou pripravuje a poskytuje jedlá 
a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno     
-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových 
skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva a s možnosťou využitia 
receptúr charakteristických pre príslušnú územnú oblasť, zásad pre 
zostavovanie jedálnych lístkov a finančných podmienok na nákup potravín, 
ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa. 

  

Označenie štatutárneho orgánu: riaditeľ školy     
 

Vecné a finančné 

vymedzenie majetku: Škola je správcom majetku mesta, ktorý jej bol zverený do správy na základe 
Protokolu o delimitácii majetku mesta Spišská Nová Ves do správy 
rozpočtovej organizácie zo dňa 1. 7. 2002 v znení neskorších dodatkov. 

  Riaditeľ školy ako správca majetku mesta s ním nakladá v súlade so 
zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Správca je 
oprávnený a povinný majetok mesta užívať na plnenie úloh v rámci predmetu 
činnosti alebo v súvislosti s ním, nakladať s ním podľa vyššie citovaného 
zákona a v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom mesta, ktoré podľa 
§ 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí určilo mestské zastupiteľstvo. 

  K 31. 12. 2016 škola hospodári s majetkom v celkovej hodnote 1 756 767,55 

Eur.  

  Z toho: 

   Obstarávacia  Oprávky Zostatková 

   cena cena 

  Budovy, stavby 1 633 274,44 454 232,45 1 179 041,99 

  Stroje, prístroje 69 042,11 56 900,52 12 141,59 

  Obstaranie DHM 0,00 0,00 0,00 

  Pozemky 53 853,81 0,00 53 853,81 

  Materiál na sklade 597,19  597,19

    

  Škola o tomto majetku vedie účtovnú a operatívnu evidenciu, vo svojom mene 
nadobúda práva a zaväzuje sa.  
Vo vzťahu k iným právnickým a fyzickým osobám vystupuje ako správca 
a užívateľ tohto majetku v zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.                                              

Určenie času, na ktorý sa 

školské zariadenie zriaďuje: na dobu neurčitú                                             

Dátum  zaradenia  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 sa školy a školské zariadenia zaradené do siete podľa 
doterajších predpisov považujú za školy a školské zariadenia zaradené        
do siete podľa tohto zákona.  

  



Radničné námestie č.7, 052 70 Spišská Nová Ves, Tel.: 053/4176 kl. -610, 611, radnica@mestosnv.sk 
IČO: 00329614, Prima banka Slovensko, a. s.,  IBAN: SK1656000000003400422003, BIC: KOMASK2X 

 

Zriaďovacia listina Základnej školy, Levočská 11, Spišská Nová Ves bola schválená uznesením Mestského 
zastupiteľstva dňa .... pod č. .../2017 a nadobúda účinnosť dňom podpísania primátorom mesta.  

Zároveň dňom podpísania tejto zriaďovacej listiny stráca platnosť doterajšia zriaďovacia listina Základnej školy, 
Levočská 11, Spišská Nová Ves vydaná Okresným úradom Spišská Nová Ves zo dňa 6. 6. 2002 vrátane 

Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine Základnej školy, Levočská 11, Spišská Nová Ves zo dňa 1. 7. 2002, Dodatku   

č. 2 k zriaďovacej listine Základnej školy, Levočská 11, Spišská Nová Ves zo dňa 2. 1. 2004, Dodatku č. 3 
k zriaďovacej listine Základnej školy, Levočská 11, Spišská Nová Ves zo dňa 15. 1. 2008 a Dodatku č. 4 
k zriaďovacej listine Základnej školy, Levočská 11, Spišská Nová Ves zo dňa 22. 4. 2009. 

 

 

 

PhDr. Ján  Volný, PhD. 
      primátor mesta 
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Číslo: ................. 

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

 Mesto Spišská Nová Ves podľa § 22 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva túto zriaďovaciu listinu: 

 

Zriaďovateľ: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves 

Názov  školského zariadenia: Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves 

Sídlo školského zariadenia: Z. Nejedlého 2, 052 01 Spišská Nová Ves 

Identifikačné číslo: 35546069 

Názov a adresa subjektu, 
ktorý je súčasťou  
školského zariadenia: Školský klub detí ako súčasť Základnej školy, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová 

Ves 
  Z. Nejedlého 2, 052 01 Spišská Nová Ves  
 
  Školská jedáleň pri Základnej škole, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves 
  Z. Nejedlého 2, 052 01 Spišská Nová Ves   
 
Výchovný alebo vyučovací jazyk: slovenský   

Forma hospodárenia: rozpočtová  organizácia s  právnou  subjektivitou   

Dátum zriadenia: 1. 9. 1980    

Vymedzenie a predmet činnosti: Základná škola v súlade s platnou legislatívou, s princípmi a cieľmi výchovy 
a vzdelávania podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad 
humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie 
a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, 
pracovnej a telesnej. Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti 
a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, 
umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti 
potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu 
a vzdelávanie. 

  Školský klub detí v súlade splatnou legislatívou zabezpečuje pre deti , ktoré 
plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, činnosť podľa 
výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na 
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vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských 
prázdnin.  

  Školská jedáleň v súlade s platnou legislatívou pripravuje a poskytuje jedlá 
a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno     
-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových 
skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva a s možnosťou využitia 
receptúr charakteristických pre príslušnú územnú oblasť, zásad pre 
zostavovanie jedálnych lístkov a finančných podmienok na nákup potravín, 
ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa. 

  

Označenie štatutárneho orgánu: riaditeľ školy     
 

Vecné a finančné 

vymedzenie majetku: Škola je správcom majetku mesta, ktorý jej bol zverený do správy na základe 
Protokolu o delimitácii majetku mesta Spišská Nová Ves do správy 
rozpočtovej organizácie zo dňa 1. 7. 2002 v znení neskorších dodatkov. 

  Riaditeľ školy ako správca majetku mesta s ním nakladá v súlade so 
zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Správca je 
oprávnený a povinný majetok mesta užívať na plnenie úloh v rámci predmetu 
činnosti alebo v súvislosti s ním, nakladať s ním podľa vyššie citovaného 
zákona a v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom mesta, ktoré podľa 
§ 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí určilo mestské zastupiteľstvo. 

  K 31. 12. 2016 škola hospodári s majetkom v celkovej obstarávacej hodnote 

1 768 227,16 Eur.  

  Z toho: 

   Obstarávacia  Oprávky Zostatková 

   cena cena 

  Budovy, stavby 1 542 101,60 753 967,58 788 134,02 

  Stroje, prístroje 72 340,55 63 971,61 8 368,94 

  Pozemky 112 188,81   112 188,81 

  Drobný dlhodobý  
  hmotný majetok 4 466,24 4 466,24 0,00 

  Ostatný DHM 33 013,46 18 413,46 14 600,00 

  Softvér 3 235,01 3 235,01 0,00 

  Drobný dlhodobý 

  nehmotný majetok 415,11 415,11 0,00 

  Materiál na sklade 466,38   466,38

  

  Škola o tomto majetku vedie účtovnú a operatívnu evidenciu, vo svojom mene 
nadobúda práva a zaväzuje sa.  
Vo vzťahu k iným právnickým a fyzickým osobám vystupuje ako správca 
a užívateľ tohto majetku v zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.                                              

Určenie času, na ktorý sa 

školské zariadenie zriaďuje: na dobu neurčitú                                             

Dátum  zaradenia  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 
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neskorších predpisov sa školy a školské zariadenia zaradené do siete podľa 
doterajších predpisov považujú za školy a školské zariadenia zaradené        
do siete podľa tohto zákona.  

Zriaďovacia listina Základnej školy, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves bola schválená uznesením Mestského 
zastupiteľstva dňa .... pod č. .../2017 a nadobúda účinnosť dňom podpísania primátorom mesta.  

Zároveň dňom podpísania tejto zriaďovacej listiny stráca platnosť doterajšia zriaďovacia listina Základnej školy, 
Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves vydaná Okresným úradom Spišská Nová Ves zo dňa 6. 6. 2002 vrátane 

Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine Základnej školy, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves zo dňa 1. 7. 2002, Dodatku 

č. 2 k zriaďovacej listine Základnej školy, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves zo dňa 2. 1. 2004, Dodatku č. 3 
k zriaďovacej listine Základnej školy, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves zo dňa 15. 1. 2008, Dodatku č. 4 
k zriaďovacej listine Základnej školy, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves zo dňa 22. 4. 2009, Dodatku č. 5 
k zriaďovacej listine Základnej školy, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves zo dňa 24. 6. 2011, Dodatku č. 6 
k zriaďovacej listine Základnej školy, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves zo dňa 20. 12. 2012 a Dodatku č. 7 
k zriaďovacej listine Základnej školy, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves zo dňa 30. 5. 2016. 

 

 

 

PhDr. Ján  Volný, PhD. 
      primátor mesta 

 



Radničné námestie č.7, 052 70 Spišská Nová Ves, Tel.: 053/4176 kl. -610, 611, radnica@mestosnv.sk 
IČO: 00329614, Prima banka Slovensko, a. s.,  IBAN: SK1656000000003400422003, BIC: KOMASK2X 

 

Číslo: ................. 

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

 Mesto Spišská Nová Ves podľa § 22 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva túto zriaďovaciu listinu: 

 

Zriaďovateľ: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves 

Názov  školského zariadenia: Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves 

Sídlo školského zariadenia: Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves 

Identifikačné číslo: 35546077 

Názov a adresa subjektu, 
ktorý je súčasťou  
školského zariadenia: Školský klub detí ako súčasť Základnej školy, Ing. O. Kožucha 11, Spišská 

Nová Ves 
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves  
 
  Školská jedáleň pri Základnej škole, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves 
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves   
 
Výchovný alebo vyučovací jazyk: slovenský   

Forma hospodárenia: rozpočtová  organizácia s  právnou  subjektivitou   

Dátum zriadenia: 1. 9. 1971    

Vymedzenie a predmet činnosti: Základná škola v súlade s platnou legislatívou, s princípmi a cieľmi výchovy 
a vzdelávania podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad 
humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie 
a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, 
pracovnej a telesnej. Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti 
a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, 
umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti 
potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu 
a vzdelávanie. 

  Školský klub detí v súlade splatnou legislatívou zabezpečuje pre deti , ktoré 
plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, činnosť podľa 
výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na 
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vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských 
prázdnin.  

  Školská jedáleň v súlade s platnou legislatívou pripravuje a poskytuje jedlá 
a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno     
-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových 
skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva a s možnosťou využitia 
receptúr charakteristických pre príslušnú územnú oblasť, zásad pre 
zostavovanie jedálnych lístkov a finančných podmienok na nákup potravín, 
ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa. 

  

Označenie štatutárneho orgánu: riaditeľ školy     
 

Vecné a finančné 

vymedzenie majetku: Škola je správcom majetku mesta, ktorý jej bol zverený do správy na základe 
Protokolu o delimitácii majetku mesta Spišská Nová Ves do správy 
rozpočtovej organizácie zo dňa 1. 7. 2002 v znení neskorších dodatkov. 

  Riaditeľ školy ako správca majetku mesta s ním nakladá v súlade so 
zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Správca je 
oprávnený a povinný majetok mesta užívať na plnenie úloh v rámci predmetu 
činnosti alebo v súvislosti s ním, nakladať s ním podľa vyššie citovaného 
zákona a v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom mesta, ktoré podľa 
§ 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí určilo mestské zastupiteľstvo. 

  K 31. 12. 2016 škola hospodári s majetkom v celkovej obstarávacej hodnote 

2 774 836,37 Eur.  

  Z toho: 

   Obstarávacia  Oprávky Zostatková 

   cena cena 

  Budovy, stavby 2 482 165,16 865 512,53 1 616 652,63 

  Stroje, prístroje 205 370,43 137 675,18 67 695,25 

  Obstaranie DHM 8 799,31 0,00 8 799,31 

  Pozemky 77 783,31 0,00 77 783,31 

  Materiál na sklade 718,16  718,16

    

  Škola o tomto majetku vedie účtovnú a operatívnu evidenciu, vo svojom mene 
nadobúda práva a zaväzuje sa.  
Vo vzťahu k iným právnickým a fyzickým osobám vystupuje ako správca 
a užívateľ tohto majetku v zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.                                              

Určenie času, na ktorý sa 

školské zariadenie zriaďuje: na dobu neurčitú                                             

Dátum  zaradenia  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 sa školy a školské zariadenia zaradené do siete podľa 
doterajších predpisov považujú za školy a školské zariadenia zaradené        
do siete podľa tohto zákona.  
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Zriaďovacia listina Základnej školy, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves bola schválená uznesením Mestského 
zastupiteľstva dňa .... pod č. .../2017 a nadobúda účinnosť dňom podpísania primátorom mesta.  

Zároveň dňom podpísania tejto zriaďovacej listiny stráca platnosť doterajšia zriaďovacia listina Základnej školy, 
Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves vydaná Okresným úradom Spišská Nová Ves zo dňa 6. 6. 2002 vrátane 

Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine Základnej školy, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves zo dňa 1. 7. 2002, 

Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Základnej školy, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves zo dňa 2. 1. 2004, 

Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Základnej školy, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves zo dňa 15. 1. 2008, 

Dodatku č. 4 k zriaďovacej listine Základnej školy, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves zo dňa 22. 4. 2009, 
Dodatku č. 5 k zriaďovacej listine Základnej školy, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves zo dňa 26. 6. 2009, 

Dodatku č. 6 k zriaďovacej listine Základnej školy, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves zo dňa 20. 12. 2012 a 
Dodatku č. 7 k zriaďovacej listine Základnej školy, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves zo dňa 30. 5. 2016. 

 

 

 

PhDr. Ján  Volný, PhD. 
      primátor mesta 
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Číslo: ................. 

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

 Mesto Spišská Nová Ves podľa § 22 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva túto zriaďovaciu listinu: 

 

Zriaďovateľ: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves 

Názov  školského zariadenia: Základná škola, Komenského 2, Spišská Nová Ves 

Sídlo školského zariadenia: Komenského 2, 052 01 Spišská Nová Ves 

Identifikačné číslo: 35546085 

Názov a adresa subjektu, 
ktorý je súčasťou  
školského zariadenia: Školský klub detí pri Základnej škole, Komenského 2, Spišská Nová Ves 
  Komenského 2, 052 01 Spišská Nová Ves  
 
  Školská jedáleň pri Základnej škole, Komenského 2, Spišská Nová Ves 
  Komenského 2, 052 01 Spišská Nová Ves   
 
Výchovný alebo vyučovací jazyk: slovenský   

Forma hospodárenia: rozpočtová  organizácia s  právnou  subjektivitou   

Dátum zriadenia: 1. 9. 1976    

Vymedzenie a predmet činnosti: Základná škola v súlade s platnou legislatívou, s princípmi a cieľmi výchovy 
a vzdelávania podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad 
humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie 
a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, 
pracovnej a telesnej. Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti 
a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, 
umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti 
potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu 
a vzdelávanie. 

  Školský klub detí v súlade splatnou legislatívou zabezpečuje pre deti , ktoré 
plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, činnosť podľa 
výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na 
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vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských 
prázdnin.  

  Školská jedáleň v súlade s platnou legislatívou pripravuje a poskytuje jedlá 
a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno     
-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových 
skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva a s možnosťou využitia 
receptúr charakteristických pre príslušnú územnú oblasť, zásad pre 
zostavovanie jedálnych lístkov a finančných podmienok na nákup potravín, 
ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa. 

  

Označenie štatutárneho orgánu: riaditeľ školy     
 

Vecné a finančné 

vymedzenie majetku: Škola je správcom majetku mesta, ktorý jej bol zverený do správy na základe 
Protokolu o delimitácii majetku mesta Spišská Nová Ves do správy 
rozpočtovej organizácie zo dňa 1. 7. 2002 v znení neskorších dodatkov. 

  Riaditeľ školy ako správca majetku mesta s ním nakladá v súlade so 
zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Správca je 
oprávnený a povinný majetok mesta užívať na plnenie úloh v rámci predmetu 
činnosti alebo v súvislosti s ním, nakladať s ním podľa vyššie citovaného 
zákona a v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom mesta, ktoré podľa 
§ 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí určilo mestské zastupiteľstvo. 

  K 31. 12. 2016 škola hospodári s majetkom v celkovej hodnote 2 166 632,08 

Eur.  

  Z toho: 

   Obstarávacia  Oprávky Zostatková 

   cena cena 

  Budovy, stavby 1 960 808,84 750 159,89 1 210 648,95 

  Stroje, prístroje 67 162,79 61 811,38 5 351,41 

  Obstaranie DHM 24 490,40 0,00 24 490,40 

  Pozemky 114 011,15 0,00 114 011,15 

  Materiál na sklade 158,90  158,90

    

  Škola o tomto majetku vedie účtovnú a operatívnu evidenciu, vo svojom mene 
nadobúda práva a zaväzuje sa.  
Vo vzťahu k iným právnickým a fyzickým osobám vystupuje ako správca 
a užívateľ tohto majetku v zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.                                              

Určenie času, na ktorý sa 

školské zariadenie zriaďuje: na dobu neurčitú                                             

Dátum  zaradenia  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 sa školy a školské zariadenia zaradené do siete podľa 
doterajších predpisov považujú za školy a školské zariadenia zaradené        
do siete podľa tohto zákona.  
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Zriaďovacia listina Základnej školy, Komenského 2, Spišská Nová Ves bola schválená uznesením Mestského 
zastupiteľstva dňa .... pod č. .../2017 a nadobúda účinnosť dňom podpísania primátorom mesta.  

Zároveň dňom podpísania tejto zriaďovacej listiny stráca platnosť doterajšia zriaďovacia listina Základnej školy, 
Komenského 2, Spišská Nová Ves vydaná Okresným úradom Spišská Nová Ves zo dňa 6. 6. 2002 vrátane 

Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine Základnej školy, Komenského 2, Spišská Nová Ves zo dňa 1. 7. 2002, Dodatku 

č. 2 k zriaďovacej listine Základnej školy, Komenského 2, Spišská Nová Ves zo dňa 2. 1. 2004, Dodatku č. 3 
k zriaďovacej listine Základnej školy, Komenského 2, Spišská Nová Ves zo dňa 15. 1. 2008, Dodatku č. 4 
k zriaďovacej listine Základnej školy, Komenského 2, Spišská Nová Ves zo dňa 22. 4. 2009, Dodatku č. 5 
k zriaďovacej listine Základnej školy, Komenského 2, Spišská Nová Ves zo dňa 19. 12. 2012, Dodatku č. 6 
k zriaďovacej listine Základnej školy, Komenského 2, Spišská Nová Ves zo dňa 26. 2. 2013 a Dodatku č. 7 
k zriaďovacej listine Základnej školy, Komenského 2, Spišská Nová Ves zo dňa 30. 5. 2016. 

 

 

 

PhDr. Ján  Volný, PhD. 
      primátor mesta 
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Číslo: ................. 

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

 Mesto Spišská Nová Ves podľa § 22 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva túto zriaďovaciu listinu: 

 

Zriaďovateľ: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves 

Názov  školského zariadenia: Základná škola, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves 

Sídlo školského zariadenia: Hutnícka 16, 052 01 Spišská Nová Ves 

Identifikačné číslo: 35543922 

Názov a adresa subjektu, 
ktorý je súčasťou  
školského zariadenia: Školský klub detí pri Základnej škole, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves 
  Hutnícka 16, 052 01 Spišská Nová Ves  
 
  Školská jedáleň pri Základnej škole, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves 
  Hutnícka 16, 052 01 Spišská Nová Ves   
 
Výchovný alebo vyučovací jazyk: slovenský   

Forma hospodárenia: rozpočtová  organizácia s  právnou  subjektivitou   

Dátum zriadenia: 4. 9. 1989    

Vymedzenie a predmet činnosti: Základná škola v súlade s platnou legislatívou, s princípmi a cieľmi výchovy 
a vzdelávania podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad 
humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie 
a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, 
pracovnej a telesnej. Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti 
a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, 
umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti 
potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu 
a vzdelávanie. 

  Školský klub detí v súlade splatnou legislatívou zabezpečuje pre deti , ktoré 
plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, činnosť podľa 
výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na 
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vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských 
prázdnin.  

  Školská jedáleň v súlade s platnou legislatívou pripravuje a poskytuje jedlá 
a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno     
-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových 
skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva a s možnosťou využitia 
receptúr charakteristických pre príslušnú územnú oblasť, zásad pre 
zostavovanie jedálnych lístkov a finančných podmienok na nákup potravín, 
ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa. 

  

Označenie štatutárneho orgánu: riaditeľ školy     
 

Vecné a finančné 

vymedzenie majetku: Škola je správcom majetku mesta, ktorý jej bol zverený do správy na základe 
Protokolu o delimitácii majetku mesta Spišská Nová Ves do správy 
rozpočtovej organizácie zo dňa 1. 7. 2002 v znení neskorších dodatkov. 

  Riaditeľ školy ako správca majetku mesta s ním nakladá v súlade so 
zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Správca je 
oprávnený a povinný majetok mesta užívať na plnenie úloh v rámci predmetu 
činnosti alebo v súvislosti s ním, nakladať s ním podľa vyššie citovaného 
zákona a v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom mesta, ktoré podľa 
§ 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí určilo mestské zastupiteľstvo. 

  K 31. 12. 2016 škola hospodári s majetkom v celkovej hodnote 1 926 550,09 

Eur.  

  Z toho: 

   Obstarávacia  Oprávky Zostatková 

   cena cena 

  Budovy, stavby 1 744 289,63 1 014 769,06 729 520,57 

  Stroje, prístroje 48 420,34 44 873,52 3 546,82 

  Dopravné prostriedky 3 929,50 3 733,72 195,78 

  Obstaranie DHM 6 804,00 0,00 6 804,00 

  Pozemky 122 485,56 0,00 122 485,56 

  Materiál na sklade 621,06  621,06

    

  Škola o tomto majetku vedie účtovnú a operatívnu evidenciu, vo svojom mene 
nadobúda práva a zaväzuje sa.  
Vo vzťahu k iným právnickým a fyzickým osobám vystupuje ako správca 
a užívateľ tohto majetku v zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.                                              

Určenie času, na ktorý sa 

školské zariadenie zriaďuje: na dobu neurčitú                                             

Dátum  zaradenia  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 sa školy a školské zariadenia zaradené do siete podľa 
doterajších predpisov považujú za školy a školské zariadenia zaradené        
do siete podľa tohto zákona.  
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Zriaďovacia listina Základnej školy, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves bola schválená uznesením Mestského 
zastupiteľstva dňa .... pod č. .../2017 a nadobúda účinnosť dňom podpísania primátorom mesta.  
Zároveň dňom podpísania tejto zriaďovacej listiny stráca platnosť doterajšia zriaďovacia listina Základnej školy, 
Hutnícka 16, Spišská Nová Ves vydaná Okresným úradom Spišská Nová Ves zo dňa 28. 3. 2002 vrátane 

Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine Základnej školy, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves zo dňa 1. 7. 2002, Dodatku   č. 
2 k zriaďovacej listine Základnej školy, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves zo dňa 2. 1. 2004 a Dodatku č. 3 
k zriaďovacej listine Základnej školy, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves zo dňa 15. 1. 2008. 

 

 

 

PhDr. Ján  Volný, PhD. 
      primátor mesta 
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Číslo: ................. 

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

 Mesto Spišská Nová Ves podľa § 22 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva túto zriaďovaciu listinu: 

 

Zriaďovateľ: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves 

Názov  školského zariadenia: Základná umelecká škola, J. Fabiniho 1, Spišská Nová Ves 

Sídlo školského zariadenia: J. Fabiniho 1, 052 01 Spišská Nová Ves 

Identifikačné číslo: 35541393 

1.  
Názov a adresa subjektu, 
ktorý je súčasťou školy:  Elokované pracovisko ako súčasť Základnej umeleckej školy 
  Z. Nejedlého 2, 052 01 Spišská Nová Ves  
Dátum zriadenia: 4. 9. 2006 
Určenie času, na ktorý sa 
elokované pracovisko zriaďuje: na dobu neurčitú 
Dátum a číslo rozhodnutia  
MŠVVaŠ SR o zaradení do siete: 23. 9. 2013, číslo: 2013-13789/44236:2-923 
 
2.  
Názov a adresa subjektu, 
ktorý je súčasťou školy:  Elokované pracovisko ako súčasť Základnej umeleckej školy 
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves  
Dátum zriadenia: 3. 9. 2012 
Určenie času, na ktorý sa 
elokované pracovisko zriaďuje: na dobu neurčitú 
Dátum a číslo rozhodnutia  
MŠVVaŠ SR o zaradení do siete: 23. 9. 2013, číslo: 2013-13788/44235:2-923 
 
3.  
Názov a adresa subjektu, 
ktorý je súčasťou školy:  Elokované pracovisko ako súčasť Základnej umeleckej školy 
  Komenského 2, 052 01 Spišská Nová Ves  
Dátum zriadenia: 4. 9. 2006 
Určenie času, na ktorý sa 
elokované pracovisko zriaďuje: na dobu neurčitú 
Dátum a číslo rozhodnutia  
MŠVVaŠ SR o zaradení do siete: 23. 9. 2013, číslo: 2013-13790/44237:2-923 
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4.  
Názov a adresa subjektu, 
ktorý je súčasťou školy:  Elokované pracovisko ako súčasť Základnej umeleckej školy 
  Hutnícka 16, 052 01 Spišská Nová Ves  
Dátum zriadenia: 4. 9. 2006 
Určenie času, na ktorý sa 
elokované pracovisko zriaďuje: na dobu neurčitú 
Dátum a číslo rozhodnutia  
MŠVVaŠ SR o zaradení do siete: 23. 9. 2013, číslo: 2013-13791/44238:2-923 
 

Výchovný alebo vyučovací jazyk: slovenský   

Forma hospodárenia: rozpočtová  organizácia s  právnou  subjektivitou   

Dátum zriadenia: 1. 9. 1940    

Vymedzenie a predmet činnosti: Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie 
podľa vzdelávacieho programu odboru vzdelávania prevažne pre žiakov 
základnej školy. Základná umelecká škola môže organizovať aj štúdium pre 
deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakov stredných škôl 
a dospelých. 

 Základná umelecká škola poskytuje základné umelecké vzdelanie podľa 
platnej legislatívy, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého 
zamerania  v stredných školách a v konzervatóriách; pripravuje aj na štúdium 
na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním. 
   

Označenie štatutárneho orgánu: riaditeľ školy     
 

Vecné a finančné 

vymedzenie majetku: Škola je správcom majetku mesta, ktorý jej bol zverený  do správy na základe 
Protokolu o delimitácii majetku mesta Spišská Nová Ves do správy 
rozpočtovej organizácie zo dňa 1. 7. 2002 v znení neskorších dodatkov. 

  Riaditeľ školy ako správca majetku mesta s ním nakladá v súlade so 
zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Správca je 
oprávnený a povinný majetok mesta užívať na plnenie úloh v rámci predmetu 
činnosti alebo v súvislosti s ním, nakladať s ním podľa vyššie citovaného 
zákona a v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom mesta, ktoré podľa 
§ 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí určilo mestské zastupiteľstvo. 

  K 31. 12. 2016 základná umelecká škola hospodári s majetkom v celkovej  

hodnote 504 005,76 Eur.  

  Z toho: 

   Obstarávacia  Oprávky Zostatková 

   cena cena 

  Budovy, stavby 377 964,32 316 307,49 61 656,83 

  Stroje, prístroje 90 918,95 77 210,66 13 708,29 

  Pozemky 35 122,49 0,00 35 122,49 

      

  Škola o tomto majetku vedie účtovnú a operatívnu evidenciu, vo svojom mene 
nadobúda práva a zaväzuje sa.  
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Vo vzťahu k iným právnickým a fyzickým osobám vystupuje ako správca 
a užívateľ tohto majetku v zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.                                              

Určenie času, na ktorý sa 

škola zriaďuje: na dobu neurčitú                                             

Dátum  zaradenia  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 sa školy a školské zariadenia zaradené do siete podľa 
doterajších predpisov považujú za školy a školské zariadenia zaradené        
do siete podľa tohto zákona.  

Zriaďovacia listina Základnej umeleckej školy, J. Fabiniho 1, Spišská Nová Ves bola schválená uznesením 
Mestského zastupiteľstva dňa .... pod č. .../2017 a nadobúda účinnosť dňom podpísania primátorom mesta.  

Zároveň dňom podpísania tejto zriaďovacej listiny stráca platnosť doterajšia zriaďovacia listina Základnej 
umeleckej školy vydaná mestom Spišská Nová Ves  zo dňa  31. 12. 2001 vrátane Dodatku č. 1 k zriaďovacej 
listine Základnej umeleckej školy zo dňa 1. 7. 2002, Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy 

zo dňa 2. 1. 2004, Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy zo dňa  30. 8. 2007, Dodatku č. 4 
k zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy zo dňa 15. 1. 2008, Dodatku č. 5 k zriaďovacej listine Základnej 
umeleckej školy zo dňa 22. 4. 2009, Dodatku č. 6 k zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy zo dňa           
14. 10. 2013 a Dodatku č. 7 k zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy zo dňa 18. 7. 2014. 

 

 

 

 

PhDr. Ján  Volný, PhD. 
      primátor mesta 
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Číslo: ................. 

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

 Mesto Spišská Nová Ves podľa § 22 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva túto zriaďovaciu listinu: 

 

Zriaďovateľ: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves 

Názov  školského zariadenia: Centrum voľného času, Hutnícka 18, Spišská Nová Ves 

Sídlo školského zariadenia: Hutnícka 18, 052 01 Spišská Nová Ves 

Identifikačné číslo: 00188000 

1.  
Názov a adresa subjektu, 
ktorý je súčasťou  
školského zariadenia: Elokované pracovisko ako súčasť Centra voľného času 
  Nad Medzou 1, 052 01 Spišská Nová Ves  
Dátum zriadenia: 3. 9. 2012 
Určenie času, na ktorý sa 
školské zariadenie zriaďuje: na dobu neurčitú 
Dátum a číslo rozhodnutia  
MŠVVaŠ SR o zaradení do siete: 3. 10. 2013, číslo: 2013-11029/47001:2-923 
 
2.  
Názov a adresa subjektu, 
ktorý je súčasťou  
školského zariadenia: Elokované pracovisko ako súčasť Centra voľného času 
  Lipová 13, 052 01 Spišská Nová Ves  
Dátum zriadenia: 1. 9. 2016 
Určenie času, na ktorý sa 
školské zariadenie zriaďuje: na dobu neurčitú 
Dátum a číslo rozhodnutia  
MŠVVaŠ SR o zaradení do siete: 1. 3. 2016, číslo: 2016-11428/9337:2-10C0/1 
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3.  
Názov a adresa subjektu, 
ktorý je súčasťou  
školského zariadenia: Elokované pracovisko ako súčasť Centra voľného času 
  Levočská 11, 052 01 Spišská Nová Ves  
Dátum zriadenia: 3. 9. 2012 
Určenie času, na ktorý sa 
školské zariadenie zriaďuje: na dobu neurčitú 
Dátum a číslo rozhodnutia  
MŠVVaŠ SR o zaradení do siete: 3. 10. 2013, číslo: 2013-11028/47004:2-923 
 
4.  
Názov a adresa subjektu, 
ktorý je súčasťou  
školského zariadenia: Elokované pracovisko ako súčasť Centra voľného času 
  Z. Nejedlého 2, 052 01 Spišská Nová Ves  
Dátum zriadenia: 1. 9. 2016 
Určenie času, na ktorý sa 
školské zariadenie zriaďuje: na dobu neurčitú 
Dátum a číslo rozhodnutia  
MŠVVaŠ SR o zaradení do siete: 1. 3. 2016, číslo: 2016-11428/9337:2-10C0/2 
 
5.  
Názov a adresa subjektu, 
ktorý je súčasťou  
školského zariadenia: Elokované pracovisko ako súčasť Centra voľného času 
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves  
Dátum zriadenia: 1. 9. 2016 
Určenie času, na ktorý sa 
školské zariadenie zriaďuje: na dobu neurčitú 
Dátum a číslo rozhodnutia  
MŠVVaŠ SR o zaradení do siete: 1. 3. 2016, číslo: 2016-11428/9337:2-10C0/3 
 
6.  
Názov a adresa subjektu, 
ktorý je súčasťou  
školského zariadenia: Elokované pracovisko ako súčasť Centra voľného času 
  Komenského 2, 052 01 Spišská Nová Ves  
Dátum zriadenia: 1. 9. 2016 
Určenie času, na ktorý sa 
školské zariadenie zriaďuje: na dobu neurčitú 
Dátum a číslo rozhodnutia  
MŠVVaŠ SR o zaradení do siete: 1. 3. 2016, číslo: 2016-11428/9337:2-10C0/4 
 
7.  
Názov a adresa subjektu, 
ktorý je súčasťou  
školského zariadenia: Elokované pracovisko ako súčasť Centra voľného času 
  Hutnícka 16, 052 01 Spišská Nová Ves  
Dátum zriadenia: 3. 9. 2012 
Určenie času, na ktorý sa 
školské zariadenie zriaďuje: na dobu neurčitú 
Dátum a číslo rozhodnutia  
MŠVVaŠ SR o zaradení do siete: 3. 10. 2013, číslo: 2013-11027/46997:2-923 
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Výchovný alebo vyučovací jazyk: slovenský   

Forma hospodárenia: rozpočtová  organizácia s  právnou  subjektivitou   

Dátum zriadenia: 1. 1. 1991    

Vymedzenie a predmet činnosti: Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského 
zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov 
a iných osôb do veku 30 rokov 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 ich voľného času 
a zabezpečuje podľa potrieb súťaže detí základných škôl a stredných škôl. 

  Centrum voľného času môže poskytovať metodickú a odbornú pomoc 
v oblasti práce s deťmi v ich voľnom čase školám a školským zariadeniam, 
občianskym združeniam vykonávajúcim činnosť zameranú na deti, ďalším 
právnickým osobám alebo fyzickým osobám, ktoré o ňu požiadajú. 

  Centrum voľného času sa zriaďuje ako zariadenie s celoročnou prevádzkou. 
Spravidla sa člení podľa záujmových oblastí na oddelenia a na záujmové 
útvary. 
 Súčasťou školského zariadenia sú elokované pracoviská, v ktorých sa 
realizuje záujmová činnosť detí a mládeže. Konkretizácia elokovaných 
pracovísk je súčasťou plánu práce školského zariadenia na daný školský rok. 

  

Označenie štatutárneho orgánu: riaditeľ školského zariadenia     
 

Vecné a finančné 

vymedzenie majetku: Školské zariadenie je správcom majetku mesta, ktorý mu bol zverený            
do správy na základe Protokolu o delimitácii majetku mesta Spišská Nová 
Ves do správy rozpočtovej organizácie zo dňa 1. 7. 2002 v znení neskorších 
dodatkov. 

  Riaditeľ školského zariadenia ako správca majetku mesta s ním nakladá 
v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 
Správca je oprávnený a povinný majetok mesta užívať na plnenie úloh 
v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, nakladať s ním podľa 
vyššie citovaného zákona a v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom 

mesta, ktoré podľa § 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí určilo mestské 
zastupiteľstvo. 

  K 31. 12. 2016 školské zariadenie hospodári s majetkom v celkovej 

obstarávacej hodnote 1 037 064,75 Eur.  

  Z toho: 

   Obstarávacia  Oprávky Zostatková 

   cena cena 

  Budovy, stavby 947 565,71 550 913,87 396 651,84 

  Stroje, prístroje 19 482,66 19 482,66 0,00 

  Dopravné prostriedky 23 999,00 2 800,00 21 199,00 

  Pozemky 46 018,38 0,00 46 018,38
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  Školské zariadenie o tomto majetku vedie účtovnú a operatívnu evidenciu, vo 
svojom mene nadobúda práva a zaväzuje sa.  
Vo vzťahu k iným právnickým a fyzickým osobám vystupuje ako správca 
a užívateľ tohto majetku v zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.                                              

Určenie času, na ktorý sa 

školské zariadenie zriaďuje: na dobu neurčitú                                             

Dátum  zaradenia  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 sa školy a školské zariadenia zaradené do siete podľa 
doterajších predpisov považujú za školy a školské zariadenia zaradené        
do siete podľa tohto zákona.  

Zriaďovacia listina Centra voľného času, Hutnícka 18, Spišská Nová Ves bola schválená uznesením Mestského 
zastupiteľstva dňa .... pod č. .../2017 a nadobúda účinnosť dňom podpísania primátorom mesta.  

Zároveň dňom podpísania tejto zriaďovacej listiny stráca platnosť doterajšia zriaďovacia listina Centra voľného 
času vydaná mestom Spišská Nová Ves  zo dňa  2. 1. 2005 vrátane Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine Centra 
voľného času zo dňa 15. 1. 2008, Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Centra voľného času zo dňa 1. 12. 2009, 
Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Centra voľného času zo dňa  1. 12. 2009, Dodatku č. 4 k zriaďovacej listine 
Centra voľného času zo dňa 4. 3. 2016, Dodatku č. 5 k zriaďovacej listine Centra voľného času zo dňa              
30. 5. 2016 a ruší sa Štatút Centra voľného času. 

 

 

 

 

PhDr. Ján  Volný, PhD. 
      primátor mesta 

 


