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MESTO
k9 SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Spišská Nová Ves 10. 10. 2017

MESTSKÉ ZASTUPITELSTVO

dňa 19. 10. 2017

PREDMET: Dodatok Č. 5 k zriaďovacej listine Správy školských zariadení,
Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves

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

Spracoval: Ing. Markéta Ďuríková, riaditel‘ka Správy školských zariadení

Prerokované: s právnym odd. MsÚ

Dóvod predloženia: zrnena zákona

Prizvaný:

„J

Podpisy: ‚

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi schvaluje dodatok Č. 5 k zriad‘ovacej Iistine
Správy školských zariadení, Štefánikovo nám. 1, Spišská Nová Ves.



Dodatok č. 5 
 

k zriaďovacej listine Správy školských zariadení, Štefánikovo nám. 1, Spišská Nová Ves zo dňa 1. 7. 2002, 
vydanej mestom Spišská Nová Ves v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v platnom znení a podľa zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších 
predpisov 
__________________________________________________________________________________________ 

Zriaďovacia listina sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

Sídlo rozpočtovej organizácie: Štefánikovo nám. 1, Spišská Nová Ves 
 
Vymedzenie a predmet činnosti: Správa školských zariadení plní voči materským školám, školským jedálňam, 

výdajným školským jedálňam pri materských školách azariadeniam 
starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktoré boli zriadené mestom 
Spišská Nová Veshospodársko-riadiacu funkciu v oblasti ekonomického 
a materiálno-technického zabezpečenia, pracovnoprávnych vzťahov 
a odmeňovania.Predmetom činnosti organizácie v zmysle zákona č. 448/2008 
Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov je poskytovanie sociálnej služby podľa § 32b cit. zákona. 

 
 
 
Doba, na ktorú sa zriaďuje  
rozpočtová organizácia: na dobu neurčitú 
  
 
Dodatok č. 5k zriaďovacej listine Správy školských zariadení, Štefánikovo nám. 1, Spišská Nová Ves bol 
schválený uznesením Mestského zastupiteľstva dňa 19. 10. 2017 pod č. .../2017 a nadobúda účinnosť dňom 
podpísania primátorom mesta.  
 

 

 

 

V Spišskej Novej Vsi 20. 10. 2017 PhDr. Ján  Volný, PhD. 
    primátor mesta 
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Důvodová správa

Správa školských zariadení mala od svojho zriadenia v roku 2002v predmete činnosti aj
funkciu ekonomického riadenia a materiálno-techn!ckého zabezpečenia detských jaslí
v zriaďovateľskej pósobnosti mesta. Detské Jasle neboli dlhodobo „zastrešené“ žiadnym
zákonom. Zmenou zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
Č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znenf neskorších predpisov
sa detské jasle transformovali na zariadenie starostlivosti o deU do troch rokov veku dieťaťa (
32b cit zákona). V zmysle citovaného zákona ide o sociálnu službu, ktorú máme povinnosť
zapfsať do registra, ktorý vedle vyšší územný celok.

Z uvedeného dóvodu predkladáme na schválenie dodatok Č. 5 k zriaďovacej listine
Správy školských zariadení, v ktorom sa mení pomenovanie „detské jasle“ na „zariadenie
starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa‘t.

V Spišskej Novej Vsi 10. 10. 2017
Vypracovala: Ing. Markéta Ďuríková


