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Stanovisko komisie školstva a mládeže z 29. 07. 2020 – vyjadrenie sa členov komisie 

elektronickou formou: 

 

Komisia školstva a mládeže odporúča schváliť Návrh na zmenu Zriaďovacej listiny Základná 

škola, Východná 9, 911 08 Trenčín. 

 

 
 

 

Stanovisko finančnej a majetkovej komisie  

 

Komisia finančná a majetková sa k návrhu na zmenu Zriaďovacej listiny Základná škola, 

Východná 9, 911 08 Trenčín vyjadrí elektronickou formou. Jej stanovisko bude 

odprezentované na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 13. 08. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trenčín 29. 07. 2020 

 



 

Dôvodová správa 

 

Základná škola, Východná 9, Trenčín je plnoorganizovaná základná škola, ktorú 

v školskom roku 2019/2020 navštevovalo 233 žiakov 1. - 9. ročníka. Výchovno-vzdelávací 

proces sa uskutočňoval v 11 triedach.  

Po uskutočnení zápisu detí do 1. ročníka v Základnej škole, Východná 9, Trenčín a 

sumarizácii celkového počtu žiakov pre nasledujúci školský rok 2020/2021 došlo k poklesu 

žiakov o 11 a počet tried sa znížil o 2.  

Na základe uvedených skutočností, potreby racionálneho využitia tried a učební 

v základnej škole, snahy zvýšenia počtu žiakov školy, hromadiacich sa žiadostí zo strany 

zákonných zástupcov detí, podnetov zo strany poradenských zariadení sa riaditeľka ZŠ, 

Východná, Trenčín Mgr. Tatiana Hribová obrátila na mesto Trenčín so žiadosťou o 

vyjadrenie k zriadeniu špeciálnej triedy pre deti so zdravotným znevýhodnením s narušenou 

komunikačnou schopnosťou v termíne od 01. 09. 2020. Súčasne predložila aj súhlasné 

stanovisko Rady školy pri ZŠ, Východná 9, Trenčín a podporné stanoviská od Centra 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trenčín a od Centra špeciálno-

pedagogického poradenstva Trenčín. 

Mestské zastupiteľstvo Trenčín na svojom zasadnutí 01. 07. 2020 súhlasilo so 

zriadením špeciálnej triedy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

s narušenou komunikačnou schopnosťou, čím dochádza k zmene v organizácii výchovno-

vzdelávacieho procesu a je potrebné vytvoriť dodatok k zriaďovacej listine. 

Predkladaným návrhom dôjde k zmene v organizačnom poriadku Základnej školy, 

Východná 9, Trenčín - zvýši sa počet pedagogických zamestnancov o 1 osobu, čo však 

vzhľadom na 2-násobný normatívny príspevok na žiakov tejto triedy nebude mať negatívny 

dopad na rozpočet mesta Trenčín.   

 

   

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s c h v a ľ u j e  

 

Dodatok č. 6 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Východná 9, Trenčín zo dňa 19. 12. 2001, 

ktorý mení a dopĺňa Zriaďovaciu listinu nasledovne: 

 

Mení sa bod 7: 

 

  Vecné a finančné vymedzenie majetku: 

 

         Na základe výsledkov inventarizácie majetku vykonanej ku dňu 31. 12. 2019, je vecné    

         a finančné vymedzenie majetku, ktorý bol zverený základnej škole do správy na  

         zabezpečenie jej úloh nasledovný: 

 

          013 – softvér:                                                          0,00 € 

          018 – dlhodobo nehmotný majetok:                     44,11 € 

          021 – budovy a stavby:                             1 891 815,32 € 

          022 – stroje, prístroje, zariadenia:                  44 524,19 € 

          023 – dopravné prostriedky:                                    0,00 € 

          028 – drobný dlhodobý hmotný majetok:         6 724,80 € 

          031 – pozemky:                                             226 382,53 € 



 

Dopĺňa sa bod 10: 

 

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu:  

 

Od 01. 09. 2020 bude v Základnej škole, Východná 9, 911 08 Trenčín zriadená špeciálna 

trieda pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, so zdravotným 

znevýhodnením – s narušenou komunikačnou schopnosťou. 

 

Ostatné časti sú bezo zmeny. 

 

 Dodatok č. 6 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Východná 9, Trenčín, nadobúda platnosť 

 nasledujúci deň po schválení Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne. 

 

 

Úplné znenie zriaďovacej listiny: 

 

O K R E S N Ý  Ú R A D   V  T R E N Č Í N E 

HVIEZDOSLAVOVA 1, 911 01 TRENČÍN 

_________________________________________________________________ 

Škol. /2001/12                                                                                         v Trenčíne 19. 12. 2001 

  

Okresný úrad v Trenčíne v zmysle § 21 odst. 8 zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách a  § 5 odst. 1 zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve 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 v Trenčíne, Východná ul. 9 

 

1. Zriaďovateľ:                                  Okresný úrad  Trenčín 

     Sídlo:                                              Štefánikova ul. 20, 911 01 Trenčín 

     IČO:                                                31777341 

 

2.  Sídlo základnej školy:                  Východná ul. 9, 911 08 Trenčín 

      

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: 

     Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý na základnej škole zveruje do správy na 

      zabezpečenie jej úloh, bude určené v delimitačnom protokole. 

 

8. Doba zriadenia: 

    Základná škola sa zriaďuje na dobu neurčitú. 

 

                                                                                                       RNDr. Mária Dedíková 

                                                                                                      prednostka  

                                                                                                      Okresného úradu v Trenčíne 

 

 

 

 

Zmeny vykonané v zriaďovacej listine: 

 

1/ S účinnosťou od 01. 07. 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: 00 312 037. 

 

2/ Na základe § 21 ods. 1 zákona č. 596/20003 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 listina  s názvom Základná škola v Trenčíne, Východná ul. 9, 911 08 Trenčín 

mení a dopĺňa takto: 

 

Základná škola 

     Bod 2: 

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. 2008 je vecné  

a finančné vyčíslenie 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:                                      0,00 Sk 

          013 – softvér:                                                    12 177,00 Sk 

          018 – dlhodobo nehmotný majetok:                          0,00 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. 1234 zo dňa 24. 01. 2018 sa mení    

     a dopĺňa takto: 

      

1. Bod 1.      IČO – z pôvodného 36126608 na IČO: 00312037 

2. Bod 2.      Dopĺňa sa bod c) IČO školy: 36126608 

3. Bod 8.      sa označí ako bod 9. 

 

6/  Uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. ........ zo dňa 13. 08. 2020 sa        

     Zriaďovacia listina Základnej školy, Východná 9, Trenčín mení a dopĺňa takto: 

 

     Mení sa bod 7: 

 

        Vecné a finančné vymedzenie majetku: 

         Na základe výsledkov inventarizácie majetku vykonanej ku dňu 31. 12. 2019, je vecné    

         a finančné vymedzenie majetku, ktorý bol zverený základnej škole do správy na  

         zabezpečenie jej úloh nasledovný: 

 

          013 – softvér:                                                          0,00 € 

          018 – dlhodobo nehmotný majetok:                     44,11 € 

          021 – budovy a stavby:                             1 891 815,32 € 

          022 – stroje, prístroje, zariadenia:                  44 524,19 € 

          023 – dopravné prostriedky:                                    0,00 € 

          028 – drobný dlhodobý hmotný majetok:         6 724,80 € 

          031 – pozemky:                                             226 382,53 € 

 

     Dopĺňa sa bod 10: 

 

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu:  

 

Od 01. 09. 2020 je v Základnej škole, Východná 9, Trenčín zriadená špeciálna trieda pre 

žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, so zdravotným znevýhodnením 

- s narušenou komunikačnou schopnosťou. 

 

Dodatok č. 6 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Východná 9, Trenčín, nadobúda 

platnosť nasledujúci deň po schválení Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne. 

 

 

 


