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Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo  

mestskej časti Bratislava – Ružinov 

dňa 23.06.2015  

 

 

A.                                                         s ch v a ľ u j e   
 

a)    Zriaďovaciu listinu Materskej školy, Exnárova 6, Bratislava 

 

b)  udelenie právnej subjektivity Materskej škole, Exnárova 6, Bratislava ako rozpočtovej       
organizácii mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 

                                                                                                              T: 23.06.2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa    

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Ružinov ako zriaďovateľ materských 
a základných škôl dňa 17.02.2015 rozhodlo o zriadení Materskej školy, Exnárova 6, 
Bratislava (uznesenie č. 26/III/2015).  

MŠVVaŠ SR rozhodnutím č. 2015-9561/18513:2-10C0 zo dňa 29.04.2015 zaradilo 
Materskú školu, Exnárova 6, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR s termínom 
začatia činnosti 1. september 2015.  

Je povinnosťou zriaďovateľa školy vypracovať novovzniknutej škole 
zriaďovaciu listinu.  

Nakoľko všetky školy v zriaďovateľskej pôsobnosti sú školami s právnou 
subjektivitou, sú to samostatné rozpočtové organizácie, odporúčame aj MŠ Exnárova 6, 
Bratislava udeliť právnu subjektivitu.  

Súčasťou materskej školy je aj zariadenie školského stravovania. Školská jedáleň pri 
MŠ Exnárova 6 je takto zaradená aj rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2015-9570/18516:2-10C0 
zo dňa 29.04.2015. Jeho začlenenie je zapracované v zriaďovacej listine školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Číslo:  SK/CS 1716/2015 

Zriaďovacia listina 

schválená uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava - Ružinov         
č. ................ zo dňa 23.06.2015 

 

Podľa § 15 ods. 2  písm. ch) zákona NR SR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave 
v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 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 a Štatútom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na základe 
rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky                                   
č. 2015-9561/18513:2-10C0 Mestská časť Bratislava – Ružinov vydáva túto zriaďovaciu 
listinu:      

Čl. 1 
Identifikácia rozpočtovej organizácie 

 
Názov organizácie:        Materská škola 

Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava - Ružinov 

 Mierová 21, 827 05 Bratislava 
Sídlo organizácie: Exnárova 6, 821 03 Bratislava 

Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia 

Dátum zriadenia: 01. septembra 2015 

Zaradená do siete Ministerstva školstva Slovenskej republiky Rozhodnutím č. 2015-
9561/18513:2-10C0 zo dňa 29 . 4. 2015        

Čl. II 
Základný účel a predmet činnosti 

1. 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. 

2.  Materská škola, Exnárova 6, Bratislava je školou, ktorá v súlade so zákonom                     
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov poskytuje predprimárne vzdelávanie. 

3.  Vyučovacím jazykom Materskej školy je jazyk slovenský. 
 

Čl. III 

Zriadenie organizácie 

1. Materská škola, Exnárova 6, Bratislava je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov, ktorá je napojená na rozpočet 
zriaďovateľa a je založená na dobu neurčitú. 

 
 

 



Čl. IV 
Štatutárny orgán organizácie 

 

1. Štatutárnym  orgánom materskej školy je riaditeľ, ktorého na dobu funkčného obdobia 
vymenúva zriaďovateľ. 

 

Čl. V 

Správa majetku 

1. Materská škola spravuje nehnuteľný a hnuteľný majetok vo vlastníctve mestskej časti 
Bratislava - Ružinov v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom mestskej časti 
Bratislava - Ružinov.  

2. Hnuteľný majetok spravovaný rozpočtovou organizáciou – materskou školou tvorí 
dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, drobný dlhodobý hmotný majetok vedený v 
účtovnej evidencii a ďalší hnuteľný majetok vedený v operatívnej evidencii súvisiaci s 
výkonom činnosti organizácie, na ktorú bola zriadená. Súpis hnuteľného majetku a jeho 
finančné vyjadrenie je vyšpecifikované v prílohe č. 1 k tejto zriaďovacej listine a tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto zriaďovacej listiny. 

3. Materská škola spravuje nehnuteľný majetok, ktorý je vo vlastníctve mestskej časti 
Bratislava - Ružinov. Súpis nehnuteľného majetku a jeho finančné vyjadrenie je 
vyšpecifikované v prílohe č. 2 k zriaďovacej listine a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
zriaďovacej listiny. 
 

Čl. VI 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky č. 2015-9570/18516:2-10C0 s účinnosťou od 1. septembra 2015 zaraďuje 
Školskú jedáleň, Exnárova 6, Bratislava ako súčasť Materskej školy, Exnárova 6, 
Bratislava.    

2.  V zmysle uvedeného zriaďovateľ rozširuje činnosť materskej školy o zabezpečovanie 
školského stravovania pozostávajúceho z prípravy, výroby a konzumácie jedál. 

 

Čl. VI 

Záverečné ustanovenia 

1. Dodatky a zmeny zriaďovacej listiny možno vykonať len písomne, po schválení 
Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Ružinov a v zmysle platných 
právnych predpisov. 

2. Právne vzťahy neupravené v zriaďovacej listine sa spravujú všeobecne platnými právnymi 
predpismi. 

3. Táto zriaďovacia listina nadobúda účinnosť 1. septembra 2015. 

 

 
                                                                                                                           Dušan Pekár                       
                                                                                                                              starosta 











 
 
 
 
 

 
S T A N O V I S K O 

 
 

zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu 
 
                                                            dňa  10. 6. 2015 
 
Návrh –zriaďovacia listina Materskej školy, Exnárova 6, Bratislava 

 
Predkladateľ: Mgr. Viera Kováčová, vedúca referátu metodiky škôl 
 
     Komisia školstva, kultúry a športu na svojom zasadnutí dňa 10. 6. 2015 predložený 
materiál „Návrh - zriaďovacia listina Materskej školy, Exnárova 6, Bratislava “ prerokovala a 
 

 
1.                                                                    berie na vedomie 
 
 
 
2.                                                                    odporúča 
schváliť v MZ m. č. Bratislava – Ružinov. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   PaedDr. Mária Barancová v. r. 
                                                                                                           predsedníčka komisie      
  
 
 
 
 
V Bratislave dňa 10. 6. 2015 
Zapísala: Mgr. J. Lukáčová v. r.  


















