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N á v r h 

na zriadenie Materskej školy,   Šafárikova 11, 911 08 Tren čín, ako samostatnej mestskej 
rozpo čtovej organizácie s právnou subjektivitou 

 

 

 

Predkladá :                                                 Návrh na uznesenie:  

Doc. Oto Barborák                               na osobitnej prílohe 
člen MsR 
 
 
 
Spracoval:  

Mgr. Jozef Baláž 
vedúci útvaru školstva 
 
Stanovisko Komisie školstva zo dňa 03. 09. 2013: odporučila mestskej rade materiál schváliť. 
Stanovisko Mestskej rady zo dňa 05.09.2013: odporučila mestskému zastupiteľstvu materiál schváliť. 
 
 
Vypracované dňa 06. 09. 2013 

    

 

 

 

 



Dôvodová správa 

Mesto Trenčín zriadilo v roku 2009 elokované pracovisko – triedy MŠ Šafárikova v priestoroch 
Základnej školy na Východnej ulici 9, Trenčín. Zmenou zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  sa zmenili i podmienky 
vzniku elokovaných pracovísk. Tieto podmienky sú definované v §19 ods. 7 zákona 596/2003 Z.z., 
z ktorého vyplýva, že „elokované pracovisko nie je právnickou osobou a zr iaďuje sa ako sú časť 
školy alebo školského zariadenia,  ktoré je právnickou osobou. Materské školy, ktorých 
zriaďovateľom je mesto nie sú právnické osoby a zastrešuje ich m.r.o. Školské zariadenia mesta 
Trenčín..  
 V zmysle ods. 4 § 39c zákona č. 596/ 2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak je elokované pracovisko súčasťou školy alebo 
školského zariadenia, ktoré nie je právnickou osobou, zriaďovateľ zabezpečí všetky úkony smerujúce 
k premene školy alebo školského zariadenia na právnickú osobu najneskôr do 1. januára 2014 
a písomne oznámi ministerstvu identifikačné číslo školy alebo školského zariadenia najneskôr do 31. 
januára 2014. Ak zriaďovateľ nepredloží ministerstvu požadované údaje elokované pracovisko zaniká 
k 31. januáru 2014. Čo by v našom prípade znamenalo zrušenie elokovaných tried a zníženie kapacity 
tejto materskej školy o 60 detí.  
V súvislosti so vznikom materskej školy ako právneho subjektu, by si mala dotknutá materská škola 
zabezpečovať účtové operácie, bežné opravy a údržbu, úlohy v oblasti BOZP, PO,CO a verejné 
obstarávania tovarov a služieb vlastnými zamestnancami, čo by znamenalo prijatie nových 
zamestnancov, technické zabezpečenie a tým aj zvýšenie nákladov na zabezpečenie činnosti 
materskej školy. 
Mesto Trenčín má zriadenú mestskú rozpočtovú organizáciu ŠZTN, ktorá v súčasnosti pre túto 
materskú školu tieto služby zabezpečuje a preto navrhujeme, aby táto organizácia tieto služby 
zabezpečovala aj naďalej a v zmysle § 26 ods. 1 zákona NR SR č. 523/2004 o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy v znení neskorších zmien a doplnkov, navrhujeme rozhodnúť o bezplatnom 
poskytovaní výkonov medzi MŠ Šafárikova 11 a Školskými zariadeniami Trenčín m.r.o., na základe 
uzavretej zmluvy.  
 
Z tohto dôvodu je potrebné prijať navrhované uznesenie.  

 

Návrh na uznesenie:    

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne    

1. p r i z n á v a  
 
od  1. januára 2014 Materskej škole, Šafárikova 11, 911 08 Trenčín právnu subjektivitu a zriaďuje ju 
ako samostatnú mestskú rozpočtovú organizáciu. 
 

2. s ch v a ľ u je 

bezplatné poskytovanie výkonov v zmysle § 26 ods. 1 zákona NR SR č. 523/2004 o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy v znení neskorších zmien a doplnkov medzi MŠ Šafárikova 11, Trenčín 
a Školskými zariadeniami Trenčín, m.r.o.  v oblastiach:   BOZP a CO, verejného obstarávanie tovarov 
a služieb, vykonávanie bežných opráv a  údržby,  účtovníctva, mzdového účtovníctva a personalistiky, 
zabezpečenie stravovania detí a zamestnancov materskej školy.  
 

3. u k l a d á  
 

a) zriaďovateľovi vydať dodatok k zriaďovacej listine MŠ Šafárikova 11, 911 08 Trenčín, 
b) štatutárnym zástupcom MŠ Šafárikova 11, Trenčín a ŠZTN m.r.o. uzavrieť zmluvu 

o bezplatnom poskytovaní výkonov v zmysle § 26 ods. 1 zákona NR SR č. 523/2004 o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších zmien a doplnkov do 20.1.2014.  
 

 



 


