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Stanovisko komisie školstva a mládeže z 09. 11. 2021 – on-line rokovanie 

 
Komisia školstva a mládeže odporúča schváliť Návrh na zmenu Zriaďovacej listiny Materská škola, Ul. 
J. Halašu 11, 911 08 Trenčín. 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Trenčín 10. 11. 2021 



 
Dôvodová správa 
 

Mesto Trenčín ako zriaďovateľ v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 písm. b), § 16 ods. 6 a 
§22 ods. 1, 2 zákona č. 596/2003 Z. z. vydáva zriaďovacie listiny školám a školským 
zariadeniam ktoré patria do jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. 

 
Materská škola, Ul. J. Halašu 11, Trenčín bola zriadená dňa 1. 11. 2001 a je zaradená 

v Sieti škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR. V súčasnosti zabezpečuje výchovu 
a vzdelávanie pre 126 detí.  

 
Podľa Katastra nehnuteľností adresa J. Halašu 11 neexistuje. Zmenou zriaďovacej listiny 

sa zabezpečí zosúladenie názvu školy a sídla školy so Zoznamom ulíc v meste Trenčín 
a Katastrom nehnuteľností. Tiež sa zaktualizuje vecné a finančné vymedzenie majetku podľa 
výsledkov inventarizácie majetku vykonanej ku dňu 31. 12. 2020. 

  
Predkladaným návrhom dôjde k zmene názvu ulice v názve a sídle materskej  školy, čím 

sa zosúladí názov ulice  v zriaďovacej listine a v Sieti škôl a školských zariadení Slovenskej 
republiky.   

 
 
 
  

Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e  
 
Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Materskej školy, J. Halašu 11, Trenčín zo dňa 01. 11. 2001, ktorý 
mení a dopĺňa Zriaďovaciu listinu nasledovne: 
 
Mení sa bod I: 
Identifikácia organizácie: 
 Zriaďovateľ:   Mesto Trenčín 
 Sídlo:                  Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín 
 IČO:   00 312 037 
 Názov:   Materská škola, L. Novomeského 11, Trenčín 
 Sídlo:                 L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín 
 Štatutárny orgán organizácie: riaditeľ Školských zariadení mesta Trenčín, m. r. o. 
 
Mení sa bod IV: 

  Vecné a finančné vymedzenie majetku 
Na základe výsledkov inventarizácie majetku vykonanej ku dňu 31. 12. 2020, je vecné a finančné 
vymedzenie majetku, ktorý bol zverený materskej škole do správy na zabezpečenie jej úloh 
nasledovný: 
013 - softvér:      0,-  € 
018 – dlhodobo nehmotný majetok:    0,-  € 
021 – budovy a stavby:                                351 848,49 € 
022 – stroje, prístroje, zariadenia:                 4 324,50 € 
023 – dopravné prostriedky:                                  0,- € 
031 – pozemky:                                            135 364,80 € vo vlastníctve mesta Trenčín 



   

 
Ostatné časti sú bezo zmeny. 
 
 
 Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Materskej školy, Ul. J. Halašu 11, 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. /2001/73                                                                                                               V Trenčíne 1. 11. 2001 
  

Okresný úrad v Trenčíne v zmysle zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách, 
§ 5 ods. 1 zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení 
neskorších predpisov, zákona NR SR č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších 
predpisov a zákona NR SR č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy 

 
v y d á v a 

 
z dôvodu neexistencie zriaďovacej listiny 

 
Zriaďovaciu listinu 

 
pre Materskú školu v Trenčíne, Ul. J. Halašu 11 

 
I. 

Identifikácia organizácie 
1. Zriaďovateľ:                                  Okresný úrad v Trenčíne 
     Sídlo:                                              Hviezdoslavova 1, 911 49 Trenčín 
     IČO:                                                31777341 
2.  Názov:                                           Materská škola 
     Sídlo:                                              J. Halašu 11, 911 08 Trenčín 
3. Štatutárny orgán organizácie:   prednostka Okresného úradu v Trenčíne 
 

II. 
Základný predmet činnosti organizácie 

 Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku. Dopĺňa rodinnú 
výchovu a výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Utvára 
podmienky na hrovú, záujmovú a oddychovú činnosť detí. Pomáha pri príprave dieťaťa na povinnú 
školskú dochádzku. 
 Súčasťou materskej školy je zariadenie školského stravovania 
 
 
 

III. 
Forma hospodárenia 



 Materská škola je preddavková organizácia bez právnej subjektivity, zapojená svojimi 
príjmami a výdavkami na rozpočet Okresného úradu v Trenčíne, a hospodári  v súlade so zákonom č. 
303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov. 
 

 
IV. 

Vecné a finančné vymedzenie majetku 
 Vecný a finančný majetok, ktorý na materskej škole zveruje do správy na zabezpečenie jej 
úloh, je vymedzený inventarizáciou majetku ku dňu 31. 10. 2001. 
 Materská škola hospodári s majetkom štátu v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. 
o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a zákonom NR SR č. 303/1995 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov. 
 

 
V. 

Materská škola sa zriaďuje na dobu   n e u r č i t ú . 
 

                                                                                                       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 a v zmysle § 6 ods. 1 a 2 zákona NR SR 
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov prechádza zriaďovateľská funkcia pre Materskú školu, Ul. J. 
Halašu 11, Trenčín, na zriaďovateľa: Mesto Trenčín, Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín, IČO: 
00 312 037. 
 
2/ Uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 586 zo dňa 25. 02. 2010 sa mení a dopĺňa takto: 

a) bod IV: 

Vecné a finančné vymedzenie majetku 

Na základe výsledkov inventarizácie majetku vykonanej ku dňu 31. 12. 2009, je vecné 

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

zabezpečenie jej úloh nasledovný: 

021 – budovy a stavby:  215 776,21 € 

022 – stroje, prístroje, zariadenia: 20 574,32 € 

023 – dopravné prostriedky: 0 

013 – softvér: 0 

018 – dlhodobo nehmotný majetok: 0 

031 – pozemky: vo vlastníctve Mesta Trenčín 

 

b) bod VI: 

Výchovný a vyučovací jazyk 

Výchovným a vyučovacím jazykom je slovenský jazyk. 

 
 
3/ Uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 1054 zo dňa 12. 12. 2013 sa mení a dopĺňa 

takto: 
     Mení sa bod I: 

     Identifikácia organizácie: 



      Zriaďovateľ:  Mesto Trenčín 
      Sídlo:   Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín 
      IČO:   31777341 
      Názov:   Materská škola 
      Sídlo:   Ul. J. Halašu 11, 911 08 Trenčín 
      Štatutárny orgán organizácie: riaditeľ Školských zariadení mesta Trenčín, m. r. o. 
       
 
4/ Uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. ......... zo dňa 01. 12. 2021 sa mení a dopĺňa 

takto: 
     Mení sa bod I: 
     Identifikácia organizácie: 
     Zriaďovateľ:   Mesto Trenčín 
     Sídlo:    Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín 
     IČO:    00 312 037 
     Názov:    Materská škola, L. Novomeského 11, Trenčín 
     Sídlo:    L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín 
     Štatutárny orgán organizácie: riaditeľ Školských zariadení mesta Trenčín, m. r. o. 
 
 
     Mení sa bod IV: 

Vecné a finančné vymedzenie majetku 
Na základe výsledkov inventarizácie majetku vykonanej ku dňu 31. 12. 2020, je vecné a finančné 
vymedzenie majetku, ktorý bol zverený materskej škole do správy na zabezpečenie jej úloh 
nasledovný: 
013 - softvér:      0,-  € 
018 – dlhodobo nehmotný majetok:    0,-  € 
021 – budovy a stavby:                                         351 848,49 € 
022 – stroje, prístroje, zariadenia:                          4 324,50 € 
023 – dopravné prostriedky:                                           0,- €  
031 – pozemky:                                                     135 364,80 € vo vlastníctve mesta Trenčín 
 
 

       Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Materskej školy, Ul. J. Halašu 11 , Trenčín, nadobúda platnosť 
      nasledujúci deň po schválení Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne. 
 

 


