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Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi podľa ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 22 ods. 3 zákona č.596/2003 Z.z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a v súlade s Rozhodnutím MŠVVŠ SR č. 2016-22973/42089:2-10H0 mení
Zriaďovaciu listinu zo dňa 02.01.2002 v znení Dodatku č.5:

Návrh
Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine
Centra voľného času SPEKTRUM v Prievidzi
zo dňa 02.01.2002
ÚPLNÉ ZNENIE

Mesto Prievidza podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a § 21 ods. 9 zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v súlade s § 6 ods. 2 písm. d) a § 22 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §
116 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
zriaďuje
školské zariadenie s názvom

Centrum voľného času
Ulica K. Novackého 14, Prievidza

I. Identifikácia školského zariadenia
1. Zriaďovateľ:
2. Názov:
3. Sídlo:
4. Identifikačné číslo:
5. Výchovný jazyk:

Mesto Prievidza
Centrum voľného času
Ulica K. Novackého 14, Prievidza
Ulica K. Novackého 14, 971 01 Prievidza
36127001
slovenský
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II. Forma hospodárenia
Centrum voľného času je rozpočtová organizácia, t.j. právnická osoba mesta, ktorá
je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet mesta. Hospodári samostatne podľa
schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.

III. Dátum zriadenia školského zariadenia
a)
b)

dátum vzniku:
15.10. 1959
dátum zriadenia:
01.01. 2002
- na základe zákona č. 416/ 2001 Z. z. čl. I § 2 písm. g) a Čl. XXII o prechode
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a uznesenia MsZ č.107/02 z 25.06. 2002
a 01.07. 2002 prešlo zariadenie v uvedenom čase do pôsobnosti mesta Prievidza;
IV. Základný predmet činnosti

Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského
zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb
do veku 30 rokov v ich voľnom čase.
Centrum voľného času usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených
osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa
sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečuje podľa
potrieb súťaže detí základných a stredných škôl.
Centrum voľného času vykonáva ďalšie činnosti upravené všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
V. Označenie štatutárneho orgánu
Štatutárnym orgánom je riaditeľ centra voľného času, ktorého vymenúva a odvoláva
primátor mesta Prievidza. Riaditeľa vymenúva na päťročné funkčné obdobie po
absolvovaní výberového konania na základe návrhu rady školy.

VI. Vecné a finančné vymedzenie majetku
Centrum voľného času spravuje majetok, ktorý mu bol zverený na plnenie predmetu
jeho činnosti. Centrum voľného času je povinné spravovaný majetok viesť vo svojej
účtovnej a operatívnej evidencii.
Finančná hodnota zvereného nehnuteľného majetku je vyčíslená v protokoloch o zverení
nehnuteľného majetku.
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Finančná hodnota zvereného majetku hmotného investičného, nehmotného investičného,
finančných investícií, drobného hmotného majetku, zoznamu investičných akcií, zásob,
finančných aktív, pohľadávok a záväzkov je vyčíslená podľa inventarizácie k 31.12.
príslušného kalendárneho roka.
VII. Určenie času, na ktorý sa školské zariadenie zriaďuje
Školské zariadenie sa zriaďuje na dobu neurčitú.
VIII. Dátum a číslo rozhodnutia o zaradení do siete
Školské zariadenie bolo zriadené pred účinnosťou zákona č. 542/1990 Zb.
IX. Záverečné ustanovenie
1. Zriaďovacia listina v znení Dodatkov č. 1 - 3 bola schválená uznesením MsZ č. 466/08
dňa 16.12. 2008.
2. Dodatok č.4 k Zriaďovacej listine bol schválený uznesením MsZ č. 4/17 dňa 30.01.2017
3. Dodatok č.5 k Zriaďovacej listine v úplnom znení bol schválený MsZ.........dňa
21.08.2017
V Prievidzi dňa 21.08.2017

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta
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Dôvodová správa
Z dôvodu nesúladu názvu Centra voľného času Spektrum v Prievidzi s § 21 ods.1
zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, je potrebné túto skutočnosť opraviť a v Návrhu Dodatku č.5
k zriaďovacej listine vypustiť v názve Centra voľného času slovo „SPEKTRUM“.
Zákon umožňuje udeliť čestný názov škole len v súlade s citovaným paragrafom, tzn., že
čestný názov tvorí meno a priezvisko významnej osobnosti, ktorá má priamy vzťah ku
škole, alebo pomenovanie významnej historickej udalosti.
Legislatíva inú podobu názvu školy neumožňuje.
Dodatok č.5 k Zriaďovacej listine Centra voľného času Spektrum v Prievidzi je z dôvodu
lepšej prehľadnosti vypracovaný v úplnom znení.
Zaktualizoval sa aj článok VI. Vecné a finančné vymedzenie majetku.

V Prievidzi dňa 09.08.2017
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Návrh na uznesenie
Mestská rada
I. b e r i e n a v e d o m i e

a) návrh Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Centra voľného času SPEKTRUM,
v Prievidzi

II. o d p o r ú č a - n e o d p o r ú č a s ch v á l i ť

MsZ

a) Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine Centra voľného času SPEKTRUM,
v Prievidzi

Mestské zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m i e

a) návrh Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Centra voľného času SPEKTRUM,
v Prievidzi

II. s ch v a ľ u j e - n e s ch v a ľ u j e

a) Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine Centra voľného času SPEKTRUM,
v Prievidzi
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