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Návrh na uznesenie

1. Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších zmien a s § 11 ods.4 písm. l) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien

 
mení

 
s účinnosťou od 1. januára 2013 formu hospodárenia Materskej školy, Ľ. Štúra 318/23, 089 
01 Svidník,  Materskej  školy,  8.  mája 500/56,  089 01 Svidník a Materskej  školy,  Gen. 
Svobodu 744/33,  089 01 Svidník  z  preddavkových  organizácii  Mesta  Svidník  na  jeho 
rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou, ktorých štatutárnym orgánom je riaditeľ 
školy, ktoré spravujú tento majetok vo vlastníctve Mesta Svidník:

     a) Materská škola, Ľ. Štúra 318/23, 089 01 Svidník:
aa)budova so súpisným číslom 318 v hodnote podľa inventúry k dátumu 31. december 

2012,
ab) pozemok  KNC 9/6,  zastavané  plochy  a  nádvoria  v  celkovej  výmere  5889  m2  v 

hodnote  podľa inventúry k dátumu 31. december 2012,
ac)drobný hmotný majetok v hodnote podľa inventúry k dátumu 31. december 2012,

     b) Materská škola, 8. mája 500/56, 089 01 Svidník:
ba) budova so súpisným číslom 500 v hodnote podľa inventúry k dátumu 31. december 

2012,
bb) pozemok KNC 202/192, zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 7669 m2 v 

hodnote podľa inventúry k dátumu 31. december 2012,
bc)drobný hmotný majetok podľa inventúry k dátumu 31. december 2012 v hodnote 

podľa inventúry k dátumu 31. december 2012, 

     c) Materská škola, Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník:
ca) budova so súpisným číslom 744 v hodnote podľa inventúry k dátumu 31. december 

2012,
cb) pozemok KNC 1180/388, zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 1220 m2 a 

pozemok KNC 1180/389, zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 3090 m2 v 
hodnote podľa inventúry k dátumu 31. december 2012,

cc)drobný hmotný majetok v hodnote podľa inventúry k dátumu 31. december 2012.

2. Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších zmien a s § 11 ods.4 písm. l) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien

     ukladá

    riaditeľovi Materskej školy, Ľ. Štúra 318/23, 089 01 Svidník, riaditeľovi Materskej školy, 
8. mája 500/56, 089 01 Svidník a riaditeľovi Materskej školy, Gen. Svobodu 744/33, 089 
01 Svidník zabezpečiť všetky právne úkony súvisiace so zmenou formy hospodárenia v 
týchto  školských  zariadeniach  a  so  zmnenou  na  rozpočtové  organizácie  s  právnou 
subjektivitou a s vydaním zriaďovacej listiny školského zariadenia.



Dôvodová správa

1. V zmysle § 28 odsek 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov „Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí 
v  oblasti  sociálno-emocionálnej,  intelektuálnej,  telesnej,  morálnej,  estetickej,  rozvíja 
schopnosti a zručnosti,  utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie.  Pripravuje na život v 
spoločnosti  v  súlade  s  individuálnymi  a  vekovými  osobitosťami  detí“,  teda  hlavným 
cieľom predškolskej výchovy je všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

2. Právna subjektivita  je platným právom priznaná a  garantovaná možnosť byť  nositeľom 
práv a právnych  povinností, a tak byť účastníkom (subjektom)  právneho vzťahu. Priznáva 
sa   fyzickým  a   právnickým  osobám.  Rozlišuje  sa  jej  pasívna  a  aktívna  stránka,  t.j. 
spôsobilosť  mať  práva  a  povinnosti,  resp.  byť  nositeľom  práv  a  povinností  (pasívna 
stránka),  spôsobilosť  na  právne  konanie,  resp.   spôsobilosť  na  právne  úkony  (aktívna 
stránka),  čiže vlastnými  právnymi  úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti, 
deliktuálna spôsobilosť, t. j. niesť právnu zodpovednosť (zákonom uvedené následky) za 
protiprávne konanie a procesná spôsobilosť, teda byť účastníkom konania a vystupovať v 
samotnom  konaní. Spôsobilosť  na  práva  a  povinnosti  je  upravená  v  občianskom 
zákonníku,  ktorý  upravuje  majetkové  vzťahy a  právnu subjektivitu  vymedzuje  na  účel 
týchto vzťahov.

3. Základnými znakmi právnickej osoby sú právna subjektivita, označenie právnickej osoby, 
sídlo a organizačná štruktúra.

4. Právna  subjektivita právnických  osôb sa  chápe  ako  celok  - spôsobilosť  mať  práva  a 
povinnosti splýva so spôsobilosťou na právne úkony, začína ich vznikom a končí zánikom. 
Právnické osoby majú právnu subjektivitu vymedzenú, závisí od toho, aké konkrétne úlohy 
plní a aké má ciele. Ide len o také oprávnenia a právne povinnosti, ktoré sú nevyhnutné na 
zabezpečenie  jej  sledovaných úloh a  cieľov (právnická  osoba nemá právnu spôsobilosť 
napr. v oblasti rodinného práva, uzatvoriť manželstvo, pretože ono nie je nevyhnutné pre 
plnenie  jej  úloh  a  cieľov).  Právne  úkony  v  mene  právnickej osoby  vykonávajú  jej 
jednotlivé orgány.

5. Materská škola, Ľ. Štúra 318/23, 089 01 Svidník bola daná do prevádzky  15. decembra 
1975  ako  spoločné  zariadenie detské  jasle  –  materská  škola  a  od  1.  januára   1996 
Okresným úradom vo Svidníku bola určená ako preddavková organizácia, ktorá prešla do 
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Svidník ku dňu 1. júl 2002.

6. Materská škola, 8. mája 500/56, 089 01 Svidník bola daná do prevádzky 1. septembra 1978 
ako spoločné zariadenie detské jasle – materská škola a od 1. januára  1996 Okresným 
úradom  vo  Svidníku bola  určená  ako  preddavková  organizácia,  ktorá   prešla  do 
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Svidník ku dňu 1. júl 2002.

7. Materská škola, Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník bola daná do prevádzky 31. augusta 
1980  ako  spoločné  zariadenie  detské  jasle  –  materská  škola  a  od  1.  januára   1996 
Okresným úradom vo Svidníku bola určená ako preddavková organizácia, ktorá  prešla do 
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Svidník ku dňu 1. júl 2002.

8. Materská  škola,  Ľ.  Štúra  318/23,  089  01  Svidník,  môže  získať  právnu  subjektivitu 
uznesením Mestského zastupiteľstva vo Svidníku o zmene hospodárenia z preddavkovej 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vnick%C3%A1_osoba
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organizácie  Mesta  Svidník  na  jeho  rozpočtovú  organizáciu  s  právnou  subjektivitou 
s napojením na rozpočet zriaďovateľa a potom sa stane  právnickou osobou – rozpočtovou 
organizáciou mesta Svidník bez zvýšených nárokov na rozpočet mesta Svidník.

9. Materská  škola,  8.  mája  500/56,  089  01  Svidník,  môže  získať  právnu  subjektivitu 
uznesentím Mestského zastupiteľstva vo Svidníku o zmene hospodárenia z preddavkovej 
organizácie  Mesta  Svidník  na  jeho  rozpočtovú  organizáciu  s  právnou  subjektivitou 
s napojením na rozpočet zriaďovateľa a potom sa stane  právnickou osobou – rozpočtovou 
organizáciou mesta Svidník bez zvýšených nárokov na rozpočet mesta Svidník.

10.Materská škola, Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník,  môže získať právnu subjektivitu 
uznesentím Mestského zastupiteľstva vo Svidníku o zmene hospodárenia z preddavkovej 
organizácie  Mesta  Svidník  na  jeho  rozpočtovú  organizáciu  s  právnou  subjektivitou 
s napojením na rozpočet zriaďovateľa a potom sa stane  právnickou osobou – rozpočtovou 
organizáciou Mesta Svidník bez zvýšených nárokov na rozpočet mesta Svidník.

11.Nadobudnutie  právnej  subjektivity  je  predpokladom  samostatnosti,  kvalifikovanejšieho 
a kvalitnejšieho  riadenia,  rozhodovania  v oblasti  pracovnoprávnych  vzťahov, 
ekonomického a celkového zabezpečenia prevádzky materských škôl.

12.Nadobudnutie  právnej  subjektivity  znamená,  že  príslušná  materská  škola  sa  stáva 
nezávislou organizáciou.

13.Nadobudnutím  právnej  subjektivity materských  škôl  sa  zmení  spôsob  doterajšieho 
financovania, riaditeľky materských škôl budú zodpovedať za hospodárenie s finančnými 
prostriedkami v súlade so Zásadami rozpočtového hospodárenia mesta Svidník a Zásadami 
hospodárenia  a nakladania  s majetkom  mesta,  príslušných  zákon  ov  a  legislatívnych 
noriem.

14.Mesto  Svidník  ako  zriaďovateľ  mesačne  poukáže  materským  školám  -  rozpočtovým 
organizáciám  s právnou  subjektivitou  finančné  prostriedky  na  rozpočtové  výdavky  vo 
výške 1/12 schváleného rozpočtu mestským zastupiteľstvom. Ich štatutárni zástupcovia  - 
riaditeľky  materských  škôl  budú  zodpovední  za  hospodárne  použitie  finančných 
prostriedkov a za ich správne zaúčtovanie podľa rozpočtovej klasifikácie. Každý právny 
subjekt bude hospodáriť samostatne na základe zostaveného rozpočtu a vlastných priorít.

15.Nadobudnutím  právnej  subjektivity materských  škôl  sa  akákoľvek  finančná  operácia 
vrátane  pokladničných  operácií  môže  uskutočniť  na  základe  objednávky  vystavenej 
samotnou materskou školou alebo zmluvy podpísanej  materskou školou.  Dispozíciu  na 
podpisovanie objednávok bude mať riaditeľka alebo ňou poverený zamestnanec.
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