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  Dôvodová správa 

 

 

I. Všeobecná časť 

 
Povinnosť zriaďovateľa školy alebo školského zariadenia vydať zriaďovaciu listinu ustanovuje zákon 

č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve  a školskej samospráve a o doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov v § 22.   

Zmeny údajov v zriaďovacej listine sa vykonávajú dodatkom k zriaďovacej listine. 

 
 

II. Osobitná časť 

 

Základná škola 

Rozhodnutím MŠVVaŠ SR došlo k 2  zmenám v sieti škôl a školských zariadení. 
1. elokované pracovisko Komenského 320/1 Stará Turá bolo zaradené do siete ako súčasť 

Základnej školy Hurbanova 128/25 Stará Turá, 

2. zmenila sa adresa Školského klubu detí, ktorý je súčasťou Základnej školy Hurbanova 128/25 

Stará Turá, ale výchovná činnosť ŠKD reálne prebieha v budove elokovaného pracoviska  

na Komenského 320/1 Stará Turá. 

 

Základná umelecká škola 

K zmene orientačného čísla 31 na orientačné číslo 17A došlo  na podnet mesta Stará Turá  

z dôvodu výskytu duplicity orientačného čísla 31 na ulici SNP v Starej Turej. Všetky ostatné 

údaje vrátane súpisného čísla 293 zostali nezmenené. Potvrdenie č. 2018/8619:2-10H0 

o zmene orientačného čísla vydalo MŠVVaŠ SR dňa 12.6.2018. 
 

 
 

 

 

Návrhy uznesení: 

 

   

Uznesenie číslo ................/ 2018 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 23.8. 2018  

návrh  Dodatku č. 5 k zriaďovacej listine  

Základnej školy Stará Turá, Hurbanova ul. č.128/25,  okres Nové Mesto nad Váhom  a  

       

 

a) s c h v a ľ u j e 
 

       Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine  

 Základnej školy Stará Turá, Hurbanova ul. č.128/25,  okres Nové Mesto nad Váhom 

 Č. R./2001/00656 zo  dňa 21.12.2001 

 



2 

 

Uznesenie číslo ................/ 2018 

 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 23. 8. 2018  

návrh  Dodatku č. 5 k zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy Stará Turá, okres Nové 

Mesto nad Váhom  a 

 

 

a) s c h v a ľ u j e 
 

 

      Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine  

 Základnej umeleckej školy Stará Turá, okres Nové Mesto nad Váhom 

 Č. R/2002/00670 zo dňa  21.12.2001  
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 NÁVRH 

 

 

 

                             

                             

 

 

Mesto Stará Turá 

SNP 1/2 Stará Turá 

 

 

DODATOK K ZRIAĎOVACEJ LISTINE 
 

V zmysle zákona č. 596/2003 Z.z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákona 

 č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a  zákona č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov zriaďovateľ mesto Stará Turá, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá  vydáva  

 
 

 

                                     Dodatok č. 5  
 

k Zriaďovacej listine Základnej školy Stará Turá, Hurbanova ul. č.128/25,   
okres Nové Mesto nad Váhom Č. R./2001/00656 zo  dňa 21.12.2001 vydanej Okresným úradom  
v Novom Meste nad Váhom, v znení Dodatku  č.1 zo dňa 09.05.2002, Dodatku č.2 zo dňa 05.09.2005, 
Dodatku  č.3 zo dňa 28.11.2011, Dodatku č.4 zo dňa 27.4.2017.  
 
Obsah zriaďovacej listiny sa Dodatkom č.5 mení nasledovne: 
 
  1. Označenie zriaďovateľa základnej školy :  Mesto Stará Turá 
  2. Názov školy:                                                    Základná škola  
  3. Druh a typ:                                                      základná škola so všetkými ročníkmi (plnoorganizovaná) 
  4. Sídlo školy:                                                      Hurbanova 128/25, 916 01  Stará Turá 
  5. Identifikačné číslo základnej školy (IČO) : 361 25 121 
  6. Názov a adresa subjektov,  ktoré sú súčasťou školy:   
                                                                  - Elokované pracovisko pri ZŠ, 
                                                                    Komenského 320/1, 916 01 Stará Turá 

- Školský klub detí pri ZŠ, 
      Komenského 320/1, 916 01 Stará Turá, 
- Školská jedáleň pri ZŠ, 
      Komenského 320/1 Stará Turá, 
- Školská jedáleň pri ZŠ, 
      Hurbanova 128/25 Stará Turá 

 7. Výchovný a vyučovací jazyk :                    slovenský  
 8. Forma hospodárenia základnej školy:     rozpočtová organizácia mesta s právnou subjektivitou 
 9. Dátum zriadenia základnej školy:            01.01.2002       
 



6 

 

 
10. Vymedzenie  základných  verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií a predmet  
      činnosti:  
Základná škola podľa § 29 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  v súlade s princípmi a cieľmi výchovy 
podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, 
tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, 
pracovnej a telesnej. Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, 
prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky 
a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu 
a vzdelávanie. Základná škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školských 
vzdelávacích programov, ktoré poskytujú základné vzdelanie členiace sa na primárne vzdelávanie 
(prvý stupeň základnej školy) a nižšie stredné vzdelanie (druhý stupeň základnej školy). 
Školský klub detí podľa § 114 zákona č 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zabezpečuje pre deti,         
ktoré plnia povinnú školskú dochádzku v základnej škole, činnosť podľa školského výchovného 
programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie,  
na oddych a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských 
prázdnin.  
Školská jedáleň podľa § 140 zákona č 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zabezpečuje prípravu, výdaj, konzumáciu 
jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Školská jedáleň 
môže poskytovať svoje služby pre deti, žiakov  
a zamestnancov  škôl školských zariadení, prípadne aj iné fyzické osoby aj v čase školských prázdnin 
so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 
 
Základná  škola môže dočasne prenajať alebo prenechať časť majetku, ktorý je jej zverený do správy 
na užívanie iným právnickým a fyzickým osobám na základe nájomnej zmluvy v súlade  
s  platnou legislatívou  a s platnými  zásadami hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá. 
 
Primátorka mesta Stará Turá  a Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  súhlasí s  prenájmom školského 
majetku a s jeho prenechaním do užívania inej osobe na základe platnej legislatívy  a v súlade  
s platnými zásadami hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá a poveruje riaditeľa Základnej školy 
Stará Turá schvaľovaním zmlúv o nájme a prenájme školských budov a miestností a o nájme 
a prenájme priľahlých priestorov školy, ktorej je zriaďovateľom.   
 
11. Označenie štatutárneho orgánu školy:   riaditeľ/riaditeľka základnej školy 
 
12. Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola spravuje:  
 
Základná  škola je správcom majetku, ktorý je vo vlastníctve zriaďovateľa. Vo svojom mene nadobúda  
práva a zaväzuje sa. Vo vzťahu k iným právnickým a fyzickým osobám vystupuje ako správca  
a užívateľ tohto majetku podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Základná škola ako správca vedie majetok vo svojej účtovnej a operatívnej evidencii v hodnote podľa 
súpisu majetku, ktorý je vecne a finančne vymedzený Zmluvou č. 29/maj/2015 o zverení majetku 
mesta Stará Turá do správy Základnej školy Hurbanova 128/25 Stará Turá , jej platných dodatkov  
a  inventarizáciou k 31.12. aktuálneho kalendárneho roka. 
 
13. Určenie času, na ktorý sa škola, školské zariadenie zriaďuje: 
 
       Základná škola:               na dobu neurčitú 
       Elokované pracovisko:  na dobu neurčitú 
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       Školský  klub detí:          na dobu neurčitú 
       Školské jedálne:             na dobu neurčitú 
  
14. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení: 
      Základná škola  bola zaradená do siete pred rokom 2002. Zriaďovaciu listinu Základnej školy  
      Stará   Turá, Hurbanova ul. č.128/25, okres Nové Mesto nad Váhom  Č. R/2001/00656 zo dňa 
      21.12.2001 vydal Okresný úrad v Novom Meste nad Váhom.  
      Elokované pracovisko, Komenského 320/1, Stará Turá ako súčasť Základnej školy Hurbanova 
128/25, Stará Turá bolo zaradené do siete rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2017/16300:3-10H0  
 dňa 16.11.2017. 
Školský  klub detí, Komenského 320/1, Stará Turá ako súčasť Základnej školy, Hurbanova 
128/25, Stará Turá bol zaradený do siete pred rokom 2002, k zmene v sieti škôl a školských zariadení 
došlo rozhodnutím MŠVVaŠ SR číslo 2017/16299:2-10H0 dňa 16.11.2017.    
Školská jedáleň Hurbanova 128/25  Stará Turá  bola zaradená do siete pred rokom 2002.  
Školská jedáleň Komenského 320/1 Stará Turá bola zaradená do siete rozhodnutím MŠ SR číslo CD-
2005-16225/19394-2:098 dňa 06.09.2005. 
 
15.Zmeny v sieti škôl a školských zariadení týkajúce sa Základnej školy Stará Turá schválilo Mestské 
      zastupiteľstvo Stará Turá  uznesením č. 18-XXXII/2017 zo dňa 26.10.2017 . 
 
16. Záverečné ustanovenie:  Dodatok č. 5 k zriaďovacej listine nadobúda účinnosť  
      dňom 1.9.2018. 
 
 
 
 
  Stará Turá 23.8.2018                                                                                                     
 
                                                                                                      Ing. Anna Halinárová 
                                                                                                   primátorka mesta Stará Turá 
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NÁVRH 

 

 

 

 

 

 

Mesto Stará Turá 

SNP 1/2 Stará Turá 

 
 

DODATOK K ZRIAĎOVACEJ LISTINE 
 
V zmysle zákona č. 596/2003 Z.z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákona 

 č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a  zákona č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov zriaďovateľ mesto Stará Turá, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá  vydáva  

 
 

                                                    Dodatok č. 5  

 
 
k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy Stará Turá, okres Nové Mesto nad Váhom   
Č. R/2002/00670 zo dňa  21.12.2001 vydanej Okresným úradom v Novom Meste  
nad Váhom, v znení Dodatku  č.1 zo dňa 12.07.2002, Dodatku č.2 zo dňa 30.01.2006,  
Dodatku  č.3 zo dňa 28.11.2011, Dodatku č.4 zo dňa 27.4.2017 
 
Obsah zriaďovacej listiny sa Dodatkom č.5 mení nasledovne: 
 
1. Označenie zriaďovateľa :           Mesto Stará Turá 
2. Názov školy:                                 Základná umelecká škola  
3. Druh a typ:                                   základná umelecká škola s hudobným, výtvarným, tanečným  
                                                            a literárno-dramatickým odborom 
4. Sídlo školy:                                    SNP 293/31, Stará Turá   SNP 293/17A, 916 01 Stará Turá   
5. Identifikačné číslo školy (IČO) : 361 25 270 
6. Výchovný a vyučovací jazyk :     slovenský  
7. Forma hospodárenia :                rozpočtová organizácia mesta s právnou subjektivitou 

                                                            Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu  
                                                       s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho  
                                                       rozpočtu. 
8. Dátum zriadenia základnej umeleckej školy:   01.01.2002 
9. Vymedzenie  základných  verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií a predmet  
    činnosti:  
Základná umelecká škola podľa § 49 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  zabezpečuje umeleckú 
výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu odboru vzdelávania prevažne pre žiakov 
základnej školy. Základná umelecká škola môže organizovať aj štúdium pre deti vo veku pred plnením 
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povinnej školskej dochádzky, žiakov stredných škôl a dospelých. Základná umelecká škola poskytuje 
základné umelecké vzdelanie (členiace sa na primárne umelecké vzdelanie  a nižšie sekundárne 
umelecké vzdelanie),  pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných  
školách a v konzervatóriách, pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo 
umeleckým zameraním. 
Základná umelecká škola môže dočasne prenajať alebo prenechať časť majetku, ktorý je jej zverený 
do správy na užívanie iným právnickým a fyzickým osobám na základe nájomnej zmluvy v súlade  
s  platnou legislatívou  a s platnými  zásadami hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá. 
Primátorka mesta Stará Turá  a Mestské zastupiteľstvo Stará Turá  súhlasí s  prenájmom školského 
majetku a s jeho prenechaním do užívania inej osobe na základe platnej legislatívy  a v súlade  
s platnými zásadami hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá a poveruje riaditeľa Základnej 
umeleckej školy Stará Turá schvaľovaním zmlúv o nájme a prenájme školských budov a miestností 
a o nájme a prenájme priľahlých priestorov školy, ktorej je zriaďovateľom.   
 
10. Označenie štatutárneho orgánu školy:   riaditeľ/riaditeľka základnej umeleckej školy 
 
11. Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola spravuje:  
 
Základná umelecká škola je správcom majetku, ktorý je vo vlastníctve zriaďovateľa. Vo svojom mene 
nadobúda  práva a zaväzuje sa. Vo vzťahu k iným právnickým a fyzickým osobám vystupuje ako 
správca a užívateľ tohto majetku podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov. Základná umelecká škola ako správca vedie majetok vo svojej účtovnej a operatívnej 
evidencii v hodnote podľa súpisu majetku, ktorý je vecne a finančne vymedzený  
Zmluvou č. 30/maj/2015 o zverení majetku mesta Stará Turá do správy Základnej umeleckej školy 
Stará Turá , jej platných dodatkov a  inventarizáciou k 31.12. aktuálneho kalendárneho roka. 
 
 
12. Určenie času, na ktorý sa základná umelecká škola zriaďuje:  na dobu neurčitú 
      
13. Dátum a číslo rozhodnutia/potvrdenia  Ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení: 
      Základná umelecká škola  bola zaradená do siete pred rokom 2002.  
      Zriaďovaciu listinu Základnej umeleckej školy Stará Turá, okres Nové Mesto nad Váhom   
      Č. R/2002/00670 zo dňa  21.12.2001 vydal Okresný úrad v Novom Meste nad Váhom, 
      Rozhodnutím MŠ SR číslo CD-2005-20766/29555-1:098 zo dňa 3.1.2006 došlo k zmene  adresy  
      ZUŠ Stará Turá (pôvodná adresa: Hlubockého ul. 319/6  Stará Turá, nová adresa: SNP 293/31  
      Stará Turá). 
      Potvrdením MŠVVaŠ SR č. 2018/8619:2-10H0 zo dňa 12.6.2018 došlo v sieti škôl  k zmene 
      orientačného čísla ZUŠ Stará Turá (pôvodné číslo: 293/31, nové číslo: 293/17A).  

14. Záverečné ustanovenie:  Dodatok č.5 k zriaďovacej listine nadobúda účinnosť  
      dňom 1.9.2018. 
 
 
 
 
      Stará Turá 23.8.2018 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Ing. Anna Halinárová 
                                                                                                   primátorka mesta Stará Turá 


