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Stanovisko komisie školstva z 09.01.2019: 
Komisia školstva odporúča schváliť návrh na zmenu zriaďovacej listiny Základná umelecká škola 
Karola Pádivého, Nám. SNP 2, Trenčín 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
V Trenčíne 28.01.2019 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
Na základe žiadosti Mesta Trenčín, zriaďovateľa Základnej umeleckej školy Karola Pádivého, Nám. 
SNP 2, Trenčín, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR svojím rozhodnutím č. 
2018/8546:8-10H0 zaradilo Elokované pracovisko, Kubranská 80, Trenčín ako súčasti Základnej 
umeleckej školy Karola Pádivého, Nám. SNP 2, Trenčín do siete škôl a školských zariadení 
Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. novembra 2018. 
Z uvedeného dôvodu je potrebné v zriaďovacej listine školy v bode 4 predmet činnosti doplniť text 
„Rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2018/8546:8-10H0 s účinnosťou od 01.11.2018 sa súčasťou Základnej 
umeleckej školy Karola Pádivého, Nám. SNP 2, Trenčín stalo Elokované pracovisko, Kubranská 80, 
Trenčín.“ 
 
Ostatné časti ostávajú bezo zmeny. 
 
 Vzhľadom k tomu, že sa jedná o dodatok č. 8 uvádzame aj úplné znenie zriaďovacej listiny. 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e  
 
Dodatok č. 8 k zriaďovacej listine Základná umelecká škola Karola Pádivého, Nám. SNP 2, Trenčín, č. 
j. 217/96 zo dňa 16.08.1996.       
 
Na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 1516 zo dňa 04.07.2018 sa 
zriaďovacia listina s názvom Základná umelecká škola Karola Pádivého, Nám. SNP 2, Trenčín mení a 
dopĺňa  takto: 
 

1. V bode 4 Predmet činnosti sa na konci dopĺňa táto veta: 
„Rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2018/8546:8-10H0 s účinnosťou od 01.11.2018 sa súčasťou Základnej 
umeleckej školy Karola Pádivého, Nám. SNP 2, Trenčín stalo Elokované pracovisko, Kubranská 80, 
Trenčín.“ 
 

2. Ostatné časti sú bezo zmeny. 
 

3. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zriaďovacej listiny Základnej umeleckej školy Karola 
Pádivého, Nám. SNP 2, Trenčín. 
 

4. Dodatok k zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy, Karola Pádivého, Nám. SNP 2, Trenčín, 
nadobúda účinnosť dňom schválenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 



 
Úplné znenie zriaďovacej listiny: 
 
Č.j.:217/96                                                                                                      V Trenčíne 13.02.2019 
      

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 § 22 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 
 

z r i a ď u j e 
 
ako samostatnú rozpočtovú organizáciu: 

 
1. a) názov školy: Základná umelecká škola Karola Pádivého, Nám. SNP 2 

b) sídlo školy: Trenčín 
 

2. Identifikačné číslo organizácie: 34000071 
     
1. Dátum zriadenia: 24.07.1996 
  
4.  Predmet činnosti: 
     Základná umelecká škola sa podieľa na rozvíjaní vlôh, schopností a nadania detí a mládeže 

formou záujmovej výchovy a výučby v oblasti umenia a účasťou na spoločenskom živote. 
     V škole možno zriadiť hudobný, výtvarný, tanečný alebo literárno-dramatický odbor alebo niektorý 

z nich. V jednotlivých odboroch sa vyučovanie organizuje podľa príslušných učebných plánov. 
Škola organizuje prípravné štúdium, základné štúdium s rozšíreným počtom vyučovacích hodín. 
Rozšírené štúdium je určené pre žiakov, ktorí v základnom štúdiu preukážu mimoriadne nadanie 
a vynikajúce študijné výsledky. 
Súčasťou školy je pobočka v obci Svinná so sídlom Svinná č. 167. 

     Rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2018/8546:8-10H0 s účinnosťou od 01.11.2018 sa súčasťou 
Základnej   umeleckej školy Karola Pádivého, Nám. SNP 2, Trenčín stalo Elokované pracovisko, 
Kubranská 80, Trenčín. 

 
5. Štatutárnym orgánom školy je riaditeľ. 
             

6. Vecné a finančné vymedzenie majetku: 
     Na základe výsledkov inventarizácie majetku vykonanej ku dňu 31.12.2016, je vecné a finančné    
     vymedzenie majetku, ktorý bol zverený základnej umeleckej škole do správy na zabezpečenie úloh        
     nasledovný: 
         021 – budovy a stavby : 0 
         022 – stroje, prístroje, zariadenia: 690 060,00 Sk 
         023 – dopravné prostriedky: 0  
         013 – softvér: 0  
         018 – dlhodobo nehmotný majetok: 0  
         031 – pozemky: vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 
7. Organizácia sa zriaďuje na dobu neurčitú. 

 
8. Výchovný a vyučovací jazyk: 
     Výchovným a vyučovacím jazykom je slovenský jazyk. 
 
 
V Trenčíne 13.02.2019 
       
                                                                                                          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 umeleckú školu, nám. SNP, 911 89 Trenčín na Mesto Trenčín, Mierové námestie č. 2, 911 
64 Trenčín, IČO: 00321037 
 
2/ Uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 666 zo dňa 15.12.2005 sa za slovom zriaďuje 
vypúšťa text „ako príspevkovú organizáciu“ a nahrádza sa textom „ako mestskú rozpočtovú 
organizáciu“. V bode 1 sa text „Základná umelecká škola, Nám. SNP, 911 89 Trenčín“ nahrádza 
textom „ Základná umelecká škola, m.r.o., Nám. SNP, 911 89 Trenčín“. 
 
3/ Na základe § 21 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 a na základe Uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 727 zo dňa 27.04.2006 sa zriaďovacia s názvom Základná 
umelecká škola, m.r.o., Nám. SNP č. 2, 911 89 Trenčín, mení a dopĺňa takto: 
Bod 1: 

a) Názov školského zariadenia: Základná umelecká škola 
b) Sídlo školského zariadenia: Nám. SNP 2, Trenčín 

 
4/ Uznesením mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 28 zo dňa 19.04.2007 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 základnej škole do správy na zabezpečenie úloh    
         nasledovný: 
         021 – budovy a stavby : 0 Sk 
         022 – stroje, prístroje, zariadenia: 690 060,00 Sk 
         023 – dopravné prostriedky: 0  
         013 – softvér: 0  
         018 – dlhodobo nehmotný majetok: 0  
         031 – pozemky: vo vlastníctve Mesta Trenčín 
 
5/ V súlade s § 21 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 bod 1 nahrádza textom 
a) Názov školy: Základná umelecká škola Karola Pádivého, Nám. SNP 2 
b) Sídlo školy: Trenčín 

 
    
6/ 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. 
 
7/ Uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 690 zo dňa 08.02.2013 sa mení a dopĺňa takto: 
 
   Bod 5. Predmet činnosti:  
              Súčasťou školy je pobočka v obci Svinná so sídlom Svinná č. 167. 
                
8/ Uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 1516 zo dňa 04.07.2018 sa mení a dopĺňa 
takto: 
       Bod 4: Predmet činnosti sa na konci dopĺňa veta „Rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2018/8546:8-
10H0 s účinnosťou od 01.11.2018 sa súčasťou Základnej umeleckej školy Karola Pádivého, Nám. 
SNP 2, Trenčín stalo Elokované pracovisko, Kubranská 80, Trenčín.“ 
 
                 
 
  
 
 


