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Návrh 
na zmenu zriaďovacích listín Základná škola, Východná 9, Trenčín;  

Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín;  
Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín;  

Základná škola, Hodžova 39, Trenčín;  
Centrum voľného času, Východná 9, Trenčín 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Predkladá:       Návrh na uznesenie:  
 
Mgr. Ján Forgáč      
zástupca primátora mesta      na osobitnej prílohe                                                                              
 
                                                                          
 
 
Spracovala: 
 
Mgr. Ľubica Kršáková      
poverená vedením útvaru školstva 
 
 
 
Stanovisko Komisie školstva z 7.11. 2017: odporúča schváliť zmenu zriaďovacích listín.  
 
     
 
 
 
 
 
 
V Trenčíne  04.01.2018 



Dôvodová správa 
 
Na základe vykonanej kontroly zriaďovacích listín škôl a  školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Trenčín je potrebné vykonať zmeny a doplnky v zriaďovacích listinách. Jedná sa o 
zmenu a doplnenie identifikačného čísla zriaďovateľa a školy a prečíslovanie bodov. Vzhľadom 
k tomu, že sa jedná o piaty, prípadne šiesty dodatok k zriaďovacím listinám, uvádzame aj úplné 
znenie zriaďovacej listiny školy alebo školského zariadenia. 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e  
 
1) Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Východná 9, Trenčín č. j. Škol./2001/12 zo 
dňa 19.12.2001, ktorý mení a dopĺňa zriaďovaciu listinu nasledovne: 
 
1. Bod 1. IČO – z pôvodného 36126608 na 00312037 
 
2. Bod 2. Dopĺňa sa bod c) IČO školy:  36126608 
 
3. Bod 8 sa označí ako bod 9. 
 
4. Dodatok k Zriaďovacej listine Základnej školy, Východná 9, Trenčín, nadobúda účinnosť nasledujúci 

deň po schválení Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne. 
 
2) Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Dlhé Hony 1, Trenčín č. j. Škol./2001/14 zo 
dňa 19.12.2001, ktorý mení a dopĺňa zriaďovaciu listinu nasledovne: 
 
1. Bod 1. IČO – z pôvodného 36126543 na 00312037 
 
2. Bod 2. Dopĺňa bod c) IČO školy:  36126543 
 
3. Bod 8 sa označí ako bod 9. 
 
4. Dodatok k Zriaďovacej listine Základnej školy, Dlhé Hony 1, Trenčín, nadobúda účinnosť 

nasledujúci deň po schválení Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne. 
 
3) Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín č. j. 
Škol./2001/16 zo dňa 19.12.2001, ktorý mení a dopĺňa zriaďovaciu listinu nasledovne: 
 
1. Bod 1. IČO – z pôvodného 36126551 na 00312037 
 
2. Bod 2. Dopĺňa bod c) IČO školy:  36126551 
 
3. Bod 8. sa označí ako bod 9. 
 
4. Dodatok k Zriaďovacej listine Základnej školy, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín, nadobúda účinnosť 

nasledujúci deň po schválení Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne. 
 
 

4) Dodatok č. 6 k zriaďovacej listine Základná škola, Hodžova 37, Trenčín, č. j. Škol./2001/15 
zo dňa 19.12.2001, ktorý mení a dopĺňa zriaďovaciu listinu nasledovne:     
   
1. Bod 1 - mení sa IČO z pôvodného 36126918 na 00312037 

 
2. Bod 2. - dopĺňa sa bod c) IČO školy:  36126918 

 
3. Bod 8 sa označí ako bod 9. 
 

 



4. Dodatok k Zriaďovacej listine Základnej školy, Hodžova 37, Trenčín, nadobúda účinnosť 
nasledujúci deň po schválení Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne. 

 
 
5) Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine Centrum voľného času, Východná 9, Trenčín č. j. 
Škol./2001/18 zo dňa 19.12.2001, ktorý mení a dopĺňa zriaďovaciu listinu nasledovne: 
 
1. Bod 1. IČO – z pôvodného 36126616 na 00312037 
 
2. Bod 2. Dopĺňa bod c) IČO školského zariadenia: 36126616 
 
3. Bod 8 sa označí ako bod 9. 
 
4. Dodatok k Zriaďovacej listine Centrum voľného času, Východná 9, Trenčín, nadobúda účinnosť 

nasledujúci deň po schválení Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Úplné znenia zriaďovacích  listín: 
 

1) Základná škola, Východná 9, Trenčín 
 
Škol./2001/12                                                                                                       V Trenčíne 19.12.2001 
      

Z r i a ď o v a c i a      l i s t i n a 
 

Mesto Trenčín v zmysle § 21 ods. 8 zákona NR SR č. 523/2004  Z.z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 6 ods. 1 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov  a  zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení 
neskorších predpisov 
 

z r i a ď u j e 
 

od 1. januára 2002 samostatnú rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou s názvom 
 

Základná škola  
 

1. Zriaďovateľ:  Mesto Trenčín 
    Sídlo:            Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín 
    IČO:              00312037 
 
2.  a) názov školy: Základná škola 
     b) sídlo školy:   Východná 9, Trenčín 
     c)  IČO školy:   36126608 
  
3. V právnych vzťahoch vystupuje škola vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto   
    vzťahov v zmysle § 1 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov. 
 
4. Štatutárnym zástupcom organizácie je riaditeľ školy. 
 
5. Predmet činnosti: 
   Základná škola poskytuje základné vzdelanie, zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého 
   poznania v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie a poskytuje mravnú,         

estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú a ekologickú výchovu žiakov, umožňuje aj náboženskú  
výchovu,  pripravuje žiakov na ďalšie štúdium a prax. Súčasťou školy je školský klub detí 
a zariadenie  školského stravovania. 

             
6. Forma hospodárenia: 

Škola hospodári v zmysle príslušných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na rozpočtové   
organizácie. 

 
7. Vecné a finančné vymedzenie majetku: 

     Na základe výsledkov inventarizácie majetku vykonanej ku dňu 31.12.2006, je vecné a finančné    
     vymedzenie majetku, ktorý bol zverený základnej škole do správy na zabezpečenie úloh        

nasledovný: 
         021 – budovy a stavby : 21 876 068,00 Sk 
         022 – stroje, prístroje, zariadenia: 1 508,00 Sk 
         023 – dopravné prostriedky: 0 Sk 
         013 – softvér: 12 177,00 Sk 
         018 – dlhodobo nehmotný majetok: 0 Sk 
         031 – pozemky: vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 
8. Výchovný a vyučovací jazyk: 
     Výchovným a vyučovacím jazykom je slovenský jazyk. 
 
 
 



9. Doba zriadenia: 
    Základná škola sa zriaďuje na dobu neurčitú. 
 
 
V Trenčíne dňa 24.01.2018    
       
                                                                                                          Mgr. Richard Rybníček 
         primátor mesta  
      
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Zmeny vykonané v zriaďovacej listine: 
 
1/ S účinnosťou od 1.7.2002 podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov prechádza zriaďovateľská funkcia 
pre Základnú školu v Trenčíne, Východná ul. 9 na Mesto Trenčín, Mierové námestie č. 2, 911 64 
Trenčín, IČO: 00321037 

 
2/ Uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 727 zo dňa 27.04.2006 v bode 2 Sídlo  

základnej školy: Východná ul. 9, 911 08 Trenčín, – sa nahrádza nasledovným textom: 
     a) názov školy: Základná škola, 
     b) sídlo školy:  Východná 9, Trenčín 
 
3/ Uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 28 zo dňa 19.04.2007 sa mení a dopĺňa takto: 
    Bod 1: 
    IČO – z pôvodného 31777341 na IČO 36126608, 
    Bod 7: 
    Na základe výsledkov inventarizácie majetku vykonanej ku dňu 31.12.2006, je vecné a finančné    
    vymedzenie majetku, ktorý bol zverený základnej škole do správy na zabezpečenie úloh 

nasledovný: 
         021 – budovy a stavby : 21 876 068,00 Sk, 
         022 – stroje, prístroje, zariadenia: 1 508,00 Sk, 
         023 – dopravné prostriedky: 0 Sk, 
         013 – softvér: 12 177,00 Sk, 
         018 – dlhodobo nehmotný majetok: 0 Sk, 
         031 – pozemky: vo vlastníctve Mesta Trenčín 
     
4/ Uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 586 zo dňa 25.02.2010 sa mení a dopĺňa takto: 
    Bod 8: Výchovný a vyučovací jazyk: 
                Výchovným a vyučovacím jazykom je slovenský jazyk 
 
5/ Uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. ..... zo dňa ......2018 sa mení a dopĺňa takto: 
 

Bod 1. IČO – z pôvodného 36126608 na 00312037, 
     Bod 2. Dopĺňa sa bod c) IČO školy:  36126608, 
     Bod 8 sa označí ako bod 9. 

Dodatok k Zriaďovacej listine Základnej školy, Východná 9, Trenčín, nadobúda účinnosť 
nasledujúci deň po schválení Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín  
 
Škol./2001/14                                                                                                      V Trenčíne 19.12.2001 
      

Z r i a ď o v a c i a      l i s t i n a 
 

Mesto Trenčín v zmysle § 21 ods. 8 zákona NR SR č. 523/2004  Z.z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 6 ods. 1 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov  a  zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení 
neskorších predpisov 
 

z r i a ď u j e 
 

od 1. januára 2002 samostatnú rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou s názvom 
 

Základná škola  
 

1. Zriaďovateľ:  Mesto Trenčín 
    Sídlo:            Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín 
    IČO:              00312037 
 
2.  a) názov školy: Základná škola 
     b) sídlo školy:   Dlhé Hony 1 
     c)  IČO školy:   36126543 
  
3. V právnych vzťahoch vystupuje škola vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto   
    vzťahov v zmysle § 1 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov. 
 
4. Štatutárnym zástupcom organizácie je riaditeľ školy. 
 
5. Predmet činnosti: 
   Základná škola poskytuje základné vzdelanie, zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého 
   poznania v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie a poskytuje mravnú,         

estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú a ekologickú výchovu žiakov, umožňuje aj náboženskú  
výchovu,  pripravuje žiakov na ďalšie štúdium a prax. Súčasťou školy je školský klub detí 
a zariadenie  školského stravovania. 

             
6. Forma hospodárenia: 
    Škola hospodári v zmysle príslušných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na rozpočtové  

organizácie. 
 
7. Vecné a finančné vymedzenie majetku: 
     Na základe výsledkov inventarizácie majetku vykonanej ku dňu 31.12.2006, je vecné a finančné    

vymedzenie majetku, ktorý bol zverený základnej škole do správy na zabezpečenie úloh       
nasledovný: 

         021 – budovy a stavby : 7 407 048,00 Sk 
         022 – stroje, prístroje, zariadenia: 3 688 611,77 Sk 
         023 – dopravné prostriedky: 0 Sk 
         013 – softvér: 12 177,00 Sk 
         018 – dlhodobo nehmotný majetok: 0 Sk 
         031 – pozemky: vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 
8. Výchovný a vyučovací jazyk: 
     Výchovným a vyučovacím jazykom je slovenský jazyk. 
 
 
 
 
 



9. Doba zriadenia: 
    Základná škola sa zriaďuje na dobu neurčitú. 
 
 
V Trenčíne dňa 24.01.2018    
       
                                                                                                          Mgr. Richard Rybníček 
         primátor mesta  
     
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Zmeny vykonané v zriaďovacej listine: 
 
1/ S účinnosťou od 1.7.2002 podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov prechádza zriaďovateľská funkcia 
pre Základnú školu v Trenčíne, Dlhé Hony 1 na Mesto Trenčín, Mierové námestie č. 2, 911 64 
Trenčín, IČO: 00321037 

 
2/ Uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 727 zo dňa 27.04.2006 v bode 2 Sídlo  

základnej školy: Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín, – sa nahrádza nasledovným textom: 
     a) názov školy: Základná škola, 
     b) sídlo školy:  Dlhé Hony 1, Trenčín 
 
3/ Uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 28 zo dňa 19.04.2007 sa mení a dopĺňa takto: 
    Bod 1: 
    IČO – z pôvodného 31777341 na IČO 36126543, 
    Bod 7: 
    Na základe výsledkov inventarizácie majetku vykonanej ku dňu 31.12.2006, je vecné a finančné    
    vymedzenie majetku, ktorý bol zverený základnej škole do správy na zabezpečenie úloh 

nasledovný: 
         021 – budovy a stavby : 7 407 048,00 Sk, 
         022 – stroje, prístroje, zariadenia: 3 688 611,77 Sk, 
         023 – dopravné prostriedky: 0 Sk, 
         013 – softvér: 12 177,00 Sk, 
         018 – dlhodobo nehmotný majetok: 0 Sk, 
         031 – pozemky: vo vlastníctve Mesta Trenčín 
     
4/ Uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 586 zo dňa 25.02.2010 sa mení a dopĺňa takto: 
    Bod 8: Výchovný a vyučovací jazyk: 
                Výchovným a vyučovacím jazykom je slovenský jazyk 
 
5/ Uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. ..... zo dňa ......2018 sa mení a dopĺňa takto: 

Bod 1. IČO – z pôvodného 36126543 na 00312037, 
Bod 2. Dopĺňa sa bod c) IČO školy:  36126543, 
Bod 8 sa označí ako bod 9. 

    Dodatok k Zriaďovacej listine Základnej školy, Dlhé Hony 1, Trenčín, nadobúda účinnosť  
nasledujúci deň po schválení Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín  
 
Škol./2001/16                                                                                                      V Trenčíne 19.12.2001 
      

Z r i a ď o v a c i a      l i s t i n a 
 

Mesto Trenčín v zmysle § 21 ods. 8 zákona NR SR č. 523/2004  Z.z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 6 ods. 1 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov  a  zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení 
neskorších predpisov 
 

z r i a ď u j e 
 

od 1. januára 2002 samostatnú rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou s názvom 
 

Základná škola  
 

1. Zriaďovateľ:  Mesto Trenčín 
    Sídlo:            Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín 
    IČO:              00312037 
 
2.  a) názov školy: Základná škola 
     b) sídlo školy:   Ul. L. Novomeského 11 
     c)  IČO školy:   36126551 
  
3. V právnych vzťahoch vystupuje škola vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto   
    vzťahov v zmysle § 1 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov. 
 
4. Štatutárnym zástupcom organizácie je riaditeľ školy. 
 
5. Predmet činnosti: 
   Základná škola poskytuje základné vzdelanie, zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého 
   poznania v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie a poskytuje mravnú, estetickú,    

pracovnú, zdravotnú, telesnú a ekologickú výchovu žiakov, umožňuje aj náboženskú výchovu,  
pripravuje žiakov na ďalšie štúdium a prax. Súčasťou školy je zariadenie  školského stravovania. 

   Súčasťou školy je školský klub detí, ktorý zabezpečuje pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú 
dochádzku, výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. 

             
6. Forma hospodárenia: 
    Škola hospodári v zmysle príslušných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na rozpočtové  
    organizácie. 
 
7. Vecné a finančné vymedzenie majetku: 
     Na základe výsledkov inventarizácie majetku vykonanej ku dňu 31.12.2006, je vecné a finančné    
     vymedzenie majetku, ktorý bol zverený základnej škole do správy na zabezpečenie úloh        
     nasledovný: 
         021 – budovy a stavby : 7 828 335,80 Sk 
         022 – stroje, prístroje, zariadenia: 73 346,95 Sk 
         023 – dopravné prostriedky: 14 191,40 Sk 
         013 – softvér: 0 Sk 
         018 – dlhodobo nehmotný majetok: 0 Sk 
         031 – pozemky: vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 
8. Výchovný a vyučovací jazyk: 
     Výchovným a vyučovacím jazykom je slovenský jazyk. 
 
 
 
 



9. Doba zriadenia: 
    Základná škola sa zriaďuje na dobu neurčitú. 
 
 
V Trenčíne dňa 24.01.2018    
       
                                                                                                          Mgr. Richard Rybníček 
         primátor mesta  
      
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Zmeny vykonané v zriaďovacej listine: 
 
1/ S účinnosťou od 1.7.2002 podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov prechádza zriaďovateľská funkcia 
pre Základnú školu v Trenčíne, Ul. Laca Novomeského 10 na Mesto Trenčín, Mierové námestie č. 
2, 911 64 Trenčín, IČO: 00321037 

 
2/ Uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 727 zo dňa 27.04.2006 v bode 2 Sídlo 

základnej školy: Ul. Laca Novomeského 10, 911 08 Trenčín, – sa nahrádza nasledovným textom: 
     a) názov školy: Základná škola, 
     b) sídlo školy:  Ul. L. Novomeského 11, Trenčín 
     Bod 5 sa dopĺňa textom: 
     Súčasťou školy je Školský klub detí, ktorý zabezpečuje pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú 

dochádzku, výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. 
 
3/ Uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 28 zo dňa 19.04.2007 sa mení a dopĺňa takto: 
    Bod 1: 
    IČO – z pôvodného 31777341 na IČO 36126551, 
    Bod 7: 
    Na základe výsledkov inventarizácie majetku vykonanej ku dňu 31.12.2006, je vecné a finančné    
    vymedzenie majetku, ktorý bol zverený základnej škole do správy na zabezpečenie úloh 

nasledovný: 
         021 – budovy a stavby : 7 828 335,80 Sk, 
         022 – stroje, prístroje, zariadenia: 73 346,95 Sk, 
         023 – dopravné prostriedky: 14 191,40 Sk, 
         013 – softvér: 0 Sk, 
         018 – dlhodobo nehmotný majetok: 0 Sk, 
         031 – pozemky: vo vlastníctve Mesta Trenčín 
     
4/ Uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 586 zo dňa 25.02.2010 sa mení a dopĺňa takto: 
    Bod 8: Výchovný a vyučovací jazyk: 
                Výchovným a vyučovacím jazykom je slovenský jazyk 
 
5/ Uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. ..... zo dňa ......2018 sa mení a dopĺňa takto: 

Bod 1: IČO – z pôvodného 36126551 na 00312037, 
Bod 2: Dopĺňa sa bod c) IČO školy:  36126551, 
Bod 8: sa označí ako bod 9. 
Dodatok k Zriaďovacej listine Základnej školy, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín, nadobúda 
účinnosť nasledujúci deň po schválení Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4) Základná škola, Hodžova 37, Trenčín  
 
 
Škol./2001/15                                                                                                       V Trenčíne 19.12.2001 
      

Z r i a ď o v a c i a      l i s t i n a 
 

Mesto Trenčín v zmysle § 21 ods. 8 zákona NR SR č. 523/2004  Z.z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 6 ods. 1 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov  a  zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení 
neskorších predpisov 
 

z r i a ď u j e 
 

od 1. januára 2002 samostatnú rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou s názvom 
 

Základná škola  
 

1. Zriaďovateľ:  Mesto Trenčín 
    Sídlo:            Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín 
    IČO:              00312037 
 
2.  a) názov školy: Základná škola 
     b) sídlo školy:   Hodžova 37, Trenčín 
     c)  IČO školy:   36126918 
  
3. V právnych vzťahoch vystupuje škola vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto   
    vzťahov v zmysle § 1 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov. 
 
4. Štatutárnym zástupcom organizácie je riaditeľ školy. 
 
5. Predmet činnosti: 
   Základná škola poskytuje základné vzdelanie, zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého 
   poznania v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie a poskytuje mravnú,           

estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú a ekologickú výchovu žiakov, umožňuje aj náboženskú    
   výchovu,  pripravuje žiakov na ďalšie štúdium a prax. Súčasťou školy je školský klub detí, ktorí plnia  
   povinnú školskú dochádzku, výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských   
   prázdnin. 

     Súčasťou základnej školy sú elokované triedy školského klubu detí na Gagarinova 7, Trenčín. 
        

6. Forma hospodárenia: 
    Škola hospodári v zmysle príslušných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na rozpočtové  
    organizácie. 
 
7. Vecné a finančné vymedzenie majetku: 
     Na základe výsledkov inventarizácie majetku vykonanej ku dňu 31.12.2006, je vecné a finančné    
     vymedzenie majetku, ktorý bol zverený základnej škole do správy na zabezpečenie úloh        
     nasledovný: 
         021 – budovy a stavby : 27 299 177,00 Sk 
         022 – stroje, prístroje, zariadenia: 1 431 362,92 Sk 
         023 – dopravné prostriedky: 0 Sk 
         013 – softvér: 0 Sk 
         018 – dlhodobo nehmotný majetok: 0 Sk 
         031 – pozemky: vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 
8. Výchovný a vyučovací jazyk: 
     Výchovným a vyučovacím jazykom je slovenský jazyk. 
 
 



9. Doba zriadenia: 
    Základná škola sa zriaďuje na dobu neurčitú. 
 
 
V Trenčíne dňa 24.01.2018    
       
                                                                                                          Mgr. Richard Rybníček 
         primátor mesta  
      
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Zmeny vykonané v zriaďovacej listine: 
 
1/ S účinnosťou od 1.7.2002 podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov prechádza zriaďovateľská funkcia 
pre Základnú školu v Trenčíne, Hodžova ul. 37 na Mesto Trenčín, Mierové námestie č. 2, 911 64 
Trenčín, IČO: 00321037 

 
2/ Uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 727 zo dňa 27.04.2006 v bode 2 Sídlo    

základnej školy: Hodžova ul. 37, 911 01 Trenčín, – sa nahrádza nasledovným textom: 
     a) názov školy: Základná škola, 
     b) sídlo školy:  Hodžova 37, Trenčín 
    Bod 5 sa dopĺňa textom: 
    Súčasťou školy je Školský klub detí, ktorý zabezpečuje pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú  

dochádzku, výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. 
 
3/ Uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 28 zo dňa 19.04.2007 sa mení a dopĺňa takto: 
    Bod 1: 
    IČO – z pôvodného 31777341 na IČO 36126918, 
    Bod 7: 
    Na základe výsledkov inventarizácie majetku vykonanej ku dňu 31.12.2006, je vecné a finančné    
    vymedzenie majetku, ktorý bol zverený základnej škole do správy na zabezpečenie úloh 

nasledovný: 
         021 – budovy a stavby : 27 299 177,00 Sk, 
         022 – stroje, prístroje, zariadenia: 1 431 362,92 Sk, 
         023 – dopravné prostriedky: 0 Sk, 
         013 – softvér: 0 Sk, 
         018 – dlhodobo nehmotný majetok: 0 Sk, 
         031 – pozemky: vo vlastníctve Mesta Trenčín 
     
4/ Uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 586 zo dňa 25.02.2010 sa mení a dopĺňa takto: 
    Bod 8: Výchovný a vyučovací jazyk: 
    Výchovným a vyučovacím jazykom je slovenský jazyk 
 
5/ Uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 690 zo dňa 08.02.2013 sa dopĺňa takto: 
    Bod 5 – predmet činnosti: 

 Súčasťou základnej školy sú elokované triedy školského klubu detí so sídlom na Gagarinova 7,     
Trenčín. 

 
6/ Uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. ..... zo dňa ......2018 sa mení a dopĺňa takto: 

Bod 1. IČO – z pôvodného 36126918 na 00312037, 
Bod 2. Dopĺňa sa bod c) IČO školy:  36126918, 
Bod 8. sa označí ako bod 9. 
Dodatok k Zriaďovacej listine Základnej školy, Hodžova 37, Trenčín, nadobúda účinnosť 
nasledujúci deň po schválení Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne. 

 
 
 
 
 
 



 5) Centrum voľného času, Východná 9, Trenčín  
 
Škol./2001/18                                                                                                       V Trenčíne 19.12.2001 
      

 

Z r i a ď o v a c i a      l i s t i n a 
 

 
Mesto Trenčín v zmysle § 21 ods. 8 zákona NR SR č. 523/2004  Z.z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 6 ods. 1 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov  a zákona     č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení 
neskorších predpisov 
 

z r i a ď u j e 
 

od 1. januára 2002 samostatnú rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou s názvom 
 

Centrum voľného času  
 

1. Zriaďovateľ:  Mesto Trenčín 
    Sídlo:            Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín 
    IČO:              00312037 
 
2.  a) názov školy: Centrum voľného času 
     b) sídlo školy:   Východná 9, Trenčín 
     c)  IČO školy:   36126616 
  
3. V právnych vzťahoch vystupuje centrum voľného času vo svojom mene a má zodpovednosť 

vyplývajúcu    z týchto  vzťahov v zmysle § 2 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 279/1993 Z.z. v znení 
neskorších predpisov. 

 
4. Štatutárnym zástupcom organizácie je riaditeľ centra voľného času. 
 
5. Predmet činnosti: 
   Centrum voľného času zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu záujmovú a rekreačnú činnosť detí. 

Usmerňuje rozvoj záujmov, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností, 
podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času. 

             
6. Forma hospodárenia: 
   Centrum voľného času hospodári v zmysle príslušných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na 

rozpočtové organizácie. 
 
7. Vecné a finančné vymedzenie majetku: 
    Na základe výsledkov inventarizácie majetku vykonanej ku dňu 31.12.2006, je vecné a finančné    
    vymedzenie majetku, ktorý bol zverený centru voľného času do správy na zabezpečenie úloh        
    nasledovný: 
    021 – budovy a stavby : 0 Sk 
    022 – stroje, prístroje, zariadenia: 679 845,40 Sk 
    023 – dopravné prostriedky: 0 Sk 
    013 – softvér: 0 Sk 
    018 – dlhodobo nehmotný majetok: 0 Sk 
    031 – pozemky: vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 
8. Výchovný a vyučovací jazyk: 
     Výchovným a vyučovacím jazykom je slovenský jazyk. 
 
 
 
 



9. Doba zriadenia: 
    Centrum voľného času sa zriaďuje na dobu neurčitú. 
 
 
V Trenčíne dňa 24.01.2018    
       
                                                                                                          Mgr. Richard Rybníček 
         primátor mesta  
      
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Zmeny vykonané v zriaďovacej listine: 
 
1/ S účinnosťou od 1.7.2002 podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov prechádza zriaďovateľská funkcia 
pre Centrum voľného času v Trenčíne, Hviezdoslavova ul. 6 na Mesto Trenčín, Mierové námestie 
č. 2, 911 64 Trenčín, IČO: 00321037 

 
2/ Uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 727 zo dňa 27.04.2006 v bode 2 Sídlo 

školského zariadenia: Hviezdoslavova ul. 6 Trenčín, – sa nahrádza nasledovným textom: 
     a) názov školského zariadenia: Centrum voľného času 
     b) sídlo školského zariadenia:  Východná 9, Trenčín 
 
3/ Uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 28 zo dňa 19.04.2007 sa mení a dopĺňa takto: 
    Bod 1: 
    IČO – z pôvodného 31777341 na IČO 36126616, 
    Bod 7: 
    Na základe výsledkov inventarizácie majetku vykonanej ku dňu 31.12.2006, je vecné a finančné    
    vymedzenie majetku, ktorý bol zverený centru voľného času do správy na zabezpečenie úloh 

nasledovný: 
         021 – budovy a stavby : 0 Sk, 
         022 – stroje, prístroje, zariadenia: 679 845,40 Sk, 
         023 – dopravné prostriedky: 0 Sk, 
         013 – softvér: 0 Sk, 
         018 – dlhodobo nehmotný majetok: 0 Sk, 
         031 – pozemky: vo vlastníctve Mesta Trenčín 
     
4/ Uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 586 zo dňa 25.02.2010 sa mení a dopĺňa takto: 
    Bod 8: Výchovný a vyučovací jazyk: 
                Výchovným a vyučovacím jazykom je slovenský jazyk 
 
5/ Uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 616 zo dňa 21.09.2012 sa mení a dopĺňa takto: 
    Bod 7: 
    Na základe výsledkov inventarizácie majetku vykonanej ku dňu 31.12.2006, je vecné a finančné    
    vymedzenie majetku, ktorý bol zverený centru voľného času do správy na zabezpečenie úloh 

nasledovný: 
         021 – budovy a stavby : 0 Sk, 
         022 – stroje, prístroje, zariadenia: 679 845,40 Sk, 
         023 – dopravné prostriedky: 0 Sk, 
         013 – softvér: 0 Sk, 
         018 – dlhodobo nehmotný majetok: 0 Sk, 
         031 – pozemky: vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 
6/ Uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. ..... zo dňa ......2018 sa mení a dopĺňa takto: 
 

1. Bod 1. IČO – z pôvodného 36126616 na 00312037, 
 
2. Bod 2. Dopĺňa sa bod c) IČO školského zariadenia:  36126616, 
 
3. Bod 8. sa označí ako bod 9. 
  



4. Dodatok k Zriaďovacej listine Centra voľného času, Východná 9, Trenčín, nadobúda účinnosť  
    nasledujúci deň po schválení Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


