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 V Spišskej Novej Vsi   10. 10. 2017 

 

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  
dňa  19 .  10.  2017 

 
PREDMET: 

Úplné znenia zriaďovacích listín Materskej školy, Stolárska 2, Spišská Nová Ves 
a Materskej školy, Z. Nejedlého 5, Spišská Nová Ves 

 

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

        
Spracoval:  

Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva  

               

Prerokované: 
v kolégiu primátora dňa 2. 10. 2017 

 

Dôvod predloženia:   

Do účinnosti novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách boli detské jasle súčasťou 
materských škôl na Stolárskej a Nejedlého ulici. Od účinnosti novely zákona o sociálnych 
službách sa v zmysle ustanovení § 32b poskytovanie starostlivosti o deti vo veku do troch 

rokov v týchto zariadeniach považuje za sociálnu službu. Uvedenou úpravou sme uviedli 

zriaďovacie listiny do súladu s platnou legislatívou a zároveň bola odstránená ich 
neprehľadnosť kvôli vysokému počtu dodatkov. 
            

Prizvaný: 

- 

           

Podpisy:             

   
 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi: 
 

1. prerokovalo 

úplné znenia zriaďovacích listín Materskej školy, Stolárska 2, Spišská Nová Ves 
a Materskej školy, Z. Nejedlého 5, Spišská Nová Ves. 



2. schvaľuje 

úplné znenia zriaďovacích listín Materskej školy, Stolárska 2, Spišská Nová Ves 
a Materskej školy, Z. Nejedlého 5, Spišská Nová Ves 

3. ukladá 
doručiť jedno vyhotovenie úplného znenia zriaďovacích listín Materskej školy, 
Stolárska 2, Spišská Nová Ves a Materskej školy, Z. Nejedlého 5, Spišská Nová Ves 
riaditeľom. 

Z: Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva 

T: do 31. 10. 2017  



Číslo: OŠ/2017/564-........ 

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  školy: Materská škola  

Sídlo školy: Z. Nejedlého 5, 052 01 Spišská Nová Ves 

Názov a adresa subjektu, 
ktorý je súčasťou školy:  Školská jedáleň pri materskej škole 
  Z. Nejedlého 5, 052 01 Spišská Nová Ves  
 
Výchovný alebo vyučovací jazyk: slovenský   

Forma hospodárenia: materská škola bez právnej subjektivity hospodáriaca na základe rozpočtu 
určeného zriaďovateľom    

Dátum zriadenia: 16. 5. 1977    

Vymedzenie a predmet činnosti: Predprimárne vzdelávanie detí spravidla od troch do šesť rokov veku, vo 
výnimočných prípadoch od dvoch rokov veku, nadväzuje na výchovu dieťaťa 
v rodine a  dopĺňa ju o  výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú                     
na podporu osobnostného rozvoja detí v oblasti sociálno-emocionálnej, 
intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, na rozvoj schopností a zručností. 
Súčasťou predprimárneho vzdelávania detí v materskej škole je príprava 
dieťaťa na povinnú školskú dochádzku.   

 Školská jedáleň pri materskej škole zabezpečuje zdravú výživu detí 
a zamestnancov školy v čase ich pobytu v škole v zmysle platnej legislatívy.  

   

Označenie štatutárneho orgánu: riaditeľ Správy školských zariadení. Správa školských zariadení bola zriadená 
ako rozpočtová organizácia mesta Spišská Nová Ves, ktorá plní voči 
materským školám a školským jedálňam pri materských školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta hospodársko - riadiacu funkciu v oblasti 
ekonomického a materiálno – technického zabezpečenia, pracovnoprávnych 
vzťahov a odmeňovania.    

 

  

 

 

 



Vecné a finančné 

vymedzenie majetku: Materská škola nemá právnu subjektivitu. Vo vzťahu k iným právnickým 
a fyzickým osobám vystupuje ako správca a užívateľ tohto majetku Správa 
školských zariadení. 

                                               

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 Materskej školy, Z. Nejedlého 5, Spišská Nová Ves bola schválená uznesením Mestského 
zastupiteľstva dňa 19. 10. 2017 pod č. ..../2017 a nadobúda účinnosť dňom podpísania primátorom mesta.  

Zároveň dňom podpísania tejto zriaďovacej listiny stráca platnosť doterajšia zriaďovacia listina Materskej školy, 
Z. Nejedlého 5, Spišská Nová Ves vydaná mestom Spišská Nová Ves  dňa  1. 3. 2001 č. j. 01599-01 vrátane 
Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine Materskej školy, Z. Nejedlého 5, Spišská Nová Ves zo dňa 1. 7. 2002, Dodatku 

č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy, Z. Nejedlého 5, Spišská Nová Ves zo dňa 2. 1. 2004, Dodatku č. 3 
k zriaďovacej listine Materskej školy, Z. Nejedlého 5, Spišská Nová Ves zo dňa  22. 4. 2009 a Dodatku č. 4 
k zriaďovacej listine Materskej školy, Z. Nejedlého 5, Spišská Nová Ves zo dňa 17. 3. 2016. Dňom  podpísania 
tejto zriaďovacej listiny stráca platnosť doterajšia zriaďovacia listina Školskej jedálne MŠ, Z. Nejedlého 5, Spišská 
Nová Ves vydaná mestom Spišská Nová Ves  dňa  1. 3. 2001 č. j. 01648-01 vrátane Dodatku č. 1 k zriaďovacej 
listine Školskej jedálne MŠ, Z. Nejedlého 5, Spišská Nová Ves zo dňa 1. 7. 2002. 

 

 

 

 

 V Spišskej Novej Vsi ................................ PhDr. Ján  Volný, PhD. 
      primátor mesta 

 



Číslo: OŠ/2017/564-........ 

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  školy: Materská škola  

Sídlo školy: Stolárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves 

Názov a adresa subjektu, 
ktorý je súčasťou školy:  Školská jedáleň pri materskej škole 
  Stolárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves  
 
Výchovný alebo vyučovací jazyk: slovenský   

Forma hospodárenia: materská škola bez právnej subjektivity hospodáriaca na základe rozpočtu 
určeného zriaďovateľom    

Dátum zriadenia: 12. 9. 1986    

Vymedzenie a predmet činnosti: Predprimárne vzdelávanie detí spravidla od troch do šesť rokov veku, vo 
výnimočných prípadoch od dvoch rokov veku, nadväzuje na výchovu dieťaťa 
v rodine a  dopĺňa ju o  výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú                     
na podporu osobnostného rozvoja detí v oblasti sociálno-emocionálnej, 
intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, na rozvoj schopností a zručností. 
Súčasťou predprimárneho vzdelávania detí v materskej škole je príprava 
dieťaťa na povinnú školskú dochádzku.   

 Školská jedáleň pri materskej škole zabezpečuje zdravú výživu detí 
a zamestnancov školy v čase ich pobytu v škole v zmysle platnej legislatívy.  

   

Označenie štatutárneho orgánu: riaditeľ Správy školských zariadení. Správa školských zariadení bola zriadená 
ako rozpočtová organizácia mesta Spišská Nová Ves, ktorá plní voči 
materským školám a školským jedálňam pri materských školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta hospodársko - riadiacu funkciu v oblasti 
ekonomického a materiálno – technického zabezpečenia, pracovnoprávnych 
vzťahov a odmeňovania.    

 

  

 

 

 



Vecné a finančné 

vymedzenie majetku: Materská škola nemá právnu subjektivitu. Vo vzťahu k iným právnickým 
a fyzickým osobám vystupuje ako správca a užívateľ tohto majetku Správa 
školských zariadení. 

                                               

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 Materskej školy, Stolárska 2, Spišská Nová Ves bola schválená uznesením Mestského 
zastupiteľstva dňa 19. 10. 2017 pod č. ..../2017 a nadobúda účinnosť dňom podpísania primátorom mesta.  

Zároveň dňom podpísania tejto zriaďovacej listiny stráca platnosť doterajšia zriaďovacia listina Materskej školy, 
Stolárska 2, Spišská Nová Ves vydaná mestom Spišská Nová Ves  dňa  1. 3. 2001 č. j. 01604-01 vrátane 
Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine Materskej školy, Stolárska 2, Spišská Nová Ves zo dňa 1. 7. 2002, Dodatku č. 2 

k zriaďovacej listine Materskej školy, Stolárska 2, Spišská Nová Ves zo dňa 2. 1. 2004, Dodatku č. 3 
k zriaďovacej listine Materskej školy, Stolárska 2, Spišská Nová Ves zo dňa  22. 4. 2009 a Dodatku č. 4 
k zriaďovacej listine Materskej školy, Stolárska 2, Spišská Nová Ves zo dňa 17. 3. 2016. Dňom  podpísania tejto 
zriaďovacej listiny stráca platnosť doterajšia zriaďovacia listina Školskej jedálne MŠ, Stolárska 2, Spišská Nová 
Ves vydaná mestom Spišská Nová Ves  dňa  1. 3. 2001 č. j. 01651-01 vrátane Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine 
Školskej jedálne MŠ, Stolárska 2, Spišská Nová Ves zo dňa 1. 7. 2002. 

 

 

 

 

 V Spišskej Novej Vsi ......................... PhDr. Ján  Volný, PhD. 
      primátor mesta 

 


