Školské zariadenia mesta Trenčín, m. r. o.
Mestské zastupiteľstvo
V Trenčíne

Trenčín, 24. 6. 2014

NÁVRH
na zmenu Zriaďovacej listiny Školských zariadení mesta Trenčín, m. r. o.

Predkladá :

Návrh na uznesenie:

Doc. Ing. Oto Barborák, CSc.
člen MsR

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
schvaľuje
zmenu Zriaďovacej listiny
Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o.

Spracovala:
Mgr. Danica Lorencová
riaditeľka Školských zariadení
mesta Trenčín, m.r.o.

Stanovisko Komisie školstva zo dňa 3. 6. 2014: Komisia súhlasí so zmenou zriaďovacej listiny.
Stanovisko Mestskej rady zo dňa 17. 6. 2014 bude tlmočené na zasadnutí mestského zastupitelstva.

V Trenčíne dňa

16. 6. 2014

Dôvodová správa:
Predkladáme návrh na zmenu Zriaďovacej listiny Školských zariadení mesta Trenčín, m.r.o.
z dôvodu organizačných zmien.
Na základe presťahovania organizácie ŠZTN do priestorov Krytej plavárne na Mládežníckej
ul.4, z dôvodu zmeny sídla organizácie, boli vykonané aj zmeny v Zriaďovacej listine ŠZTN:
Zmeny:
1. v časti b/ identifikácia organizácie – sídlo – sa nahrádza nasledovným textom:
Mládežnícka 4, 911 01 Trenčín

-

2. v časti e/ vymedzenie predmetu činnosti – sa text:
V školských jedálňach zabezpečuje stravovanie pre deti a žiakov, ktorí navštevujú predškolské
zariadenia alebo základnú školu a školský klub detí, ako aj pre deti a žiakov zúčastňujúcich sa
na výchovno-vzdelávacích, športových, ozdravovacích a iných aktivitách súvisiacich
s výchovno-vzdelávacím procesom
nahrádza textom:
- v školských jedálňach zabezpečuje stravovanie pre deti a žiakov, ktorí navštevujú materské
školy alebo základnú školu a školský klub detí, ako aj pre deti a žiakov zúčastňujúcich sa na
výchovno-vzdelávacích, športových, ozdravovacích a iných obdobných aktivitách súvisiacich
s výchovno-vzdelávacím procesom
3. v časti e/ vymedzenie predmetu činnosti – sa text:
- vykonáva zaškoľovanie v oblasti PO
nahrádza textom:
- vykonáva zaškoľovanie v oblasti BOZP a PO
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Zriaďovacia listina
Mesto Trenčín podľa § 4 ods. 3 písm.j ) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien
a doplnkov, zákona č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších zmien a doplnkov
zriaďuje
uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 111 ods. 1 zo dňa 27.6.2002 mestskú rozpočtovú
organizáciu pod názvom
Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.

a/ Zriaďovateľ:

Mesto Trenčín

b/ Identifikácia organizácie:
Názov:

Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.
skratka ŠZ TN

Sídlo:

Mládežnícka 4, 911 01 Trenčín

IČO:

36129755

Štatutárny orgán:

Mgr. Danica Lorencová, bytom Bavlnárska 314/8, 911 05 Trenčín

c/ Forma hospodárenia:
1. Rozpočtová organizácia je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet Mesta
Trenčín. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im
určilo Mesto Trenčín v rámci svojho rozpočtu.
2. Organizácia nevykonáva podnikateľskú činnosť.
d/ Dátum zriadenia:

1. júl 2002

e/ Vymedzenie predmetu činnosti
1. Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o. zabezpečuje:
-

-

-

-

v materských školách – výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku. Dopĺňa rodinnú
výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.
Utvára podmienky na hravú, záujmovú a oddychovú činnosť detí.
v základnej škole s ročníkmi 1.- 4. poskytuje základne vzdelanie, zabezpečuje výchovu
a vzdelávanie v zmysle vedeckého poznania v súlade so zásadami vlastenectva, humanity
a demokracie a poskytuje etickú, mravnú, náboženskú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú
a ekologickú výchovu žiakov, pripravuje žiakov na ďalšie štúdium a prax.
V školskom klube detí zabezpečuje pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku výchovu
a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. Utvára podmienky na
hravú, záujmovú a oddychovú činnosť. Podieľa sa na rozvíjaní ich nadania, špecifických
schopností a tvorivosti.
V školských jedálňach zabezpečuje stravovanie pre deti a žiakov, ktorí navštevujú materské
školy alebo základnú školu a školský klub detí, ako aj pre deti a žiakov zúčastňujúcich sa na
výchovno-vzdelávacích, športových, ozdravovacích a iných aktivitách súvisiacich s výchovnovzdelávacím procesom

V zariadeniach spravujúcich ŠZ m.r.o.:
-

vykonáva údržbu a servis vodoinštalácií
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-

vykonáva zámočnícke a zváračské práce
vykonáva zaškoľovanie v oblasti BOZP a PO
vykonáva stolárske práce
vykonáva hydroizolačné opravy

f/ Štatutárny orgán:
Riaditeľ mestskej rozpočtovej organizácie „Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.“ vymenovaný
Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne.
g/ Vecné a finančné vymedzenie majetku:
Organizácia spravuje majetok, ktorý jej bol daný do správy zriaďovateľom a majetok, ktorý
nadobudne svojou činnosťou.
h/ Vymedzenie doby, na ktorú je organizácia zriadená:
Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o. sa zriaďuje s účinnosťou od 1.7.2002 na dobu neurčitú

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zmeny:
1/ Uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 399 zo dňa 28.10.2004 v časti b/
identifikácia organizácie – štatutárny orgán – sa nahrádza znenie nasledovným textom:
Mgr. Danica Lorencová, bytom Bavlnárska 314/8, 911 05 Trenčín,
menovaný uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č.399 zo dňa 28.10.2004
s účinnosťou od 1.11.2004
2/ Uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 449 zo dňa 16. 12. 2004 v časti
b/ identifikácia organizácie - sídlo – sa nahrádza nasledovným textom
Kubranská 20/42, 911 01 Trenčín
2/ Uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. ... zo dňa 24. 06. 2014:
1. v časti b/ identifikácia organizácie – sídlo – sa nahrádza nasledovným textom:
Mládežnícka 4, 911 01 Trenčín
2. v časti e/ vymedzenie predmetu činnosti – sa text:
- V školských jedálňach zabezpečuje stravovanie pre deti a žiakov, ktorí navštevujú predškolské
zariadenia alebo základnú školu a školský klub detí, ako aj pre deti a žiakov zúčastňujúcich sa
na výchovno-vzdelávacích, športových, ozdravovacích a iných aktivitách súvisiacich
s výchovno-vzdelávacím procesom
nahrádza textom:
- v školských jedálňach zabezpečuje stravovanie pre deti a žiakov, ktorí navštevujú materské
školy alebo základnú školu a školský klub detí, ako aj pre deti a žiakov zúčastňujúcich sa na
výchovno-vzdelávacích, športových, ozdravovacích a iných obdobných aktivitách súvisiacich
s výchovno-vzdelávacím procesom
3. v časti e/ vymedzenie predmetu činnosti – sa text:
- vykonáva zaškoľovanie v oblasti PO
nahrádza textom:
- vykonáva zaškoľovanie v oblasti BOZP a PO
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Zriaďovacia listina bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne – uznesením č.449
dňa 16.12.2004
V Trenčíne dňa
Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta
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