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Gestor: oddelenie školstva, mládeže a športu 
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Funkcia/pracovné zaradenie: Funkcia/pracovné zaradenie: 
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Dátum: Dátum: Dátum: 
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8 
Mesto Prešov 

dňa: 07.09.2015 

Informácia o zmene Zriaďovacej listiny 
Základnej umeleckej školy Jána Pďschla, 

Prostejovská 36, 080 01 Prešov 

Návrh na 

UZNESENIE 

z 8. zasadnutia 
Mestskej rady v Prešove 

číslo: ... /2015 

Vydanie: 

k informácii na zmenu Zriaďovacej listiny Základnej umeleckej školy Jána Päschla, 
Prostejovská 36, 080 01 Prešov 

Mestská rada v Prešove 

odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 

zobrať na vedomie Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky číslo: 2015-8352/18711 :2-10CO zo dňa 15.4.2015, ktorým sa mení sieť škôl 
a školských zariadení SR, ktorej zmena spočíva v zaradení Elokovaného pracoviska, 
Grófske nádvorie 209/2, Fintice, ako súčasť Základnej umeleckej školy Jána Poschla, 
Prostejovská 36, Prešov, do siete škôl a školských zariadeni SR s účinnosťou 
od 1. septembra 2015. 
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Mesto Prešov 

Komisia Mestského zastuplteratva mesta Preiov stnna 
ikolstva a telesnej kultúry 111 

UZNESENIE 

z 9. riadneho zasadnutia 
komisie Mestského zastuplterstva mesta Preiov 

ikolstva a telesnej kultúry 

dňa: 27.08.2015 čislo: 4412015 

k Informácii o zmene zriaďovacej listiny Základnej umeleckej školy Jána POschla, 
Prostäjovská 36, 080 01 Prešov 

prljfma uznesenie, ktorým k uvedenej veci zaujfma toto 

STANOVISKO 

dňa: 27.08.2015 čislo: 4412015 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
školstva a telesnej kultúry 

berie na vedomie 
Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
čislo: 2015-8352/18711 :2-1 OCO zo dňa 15.4.2015, ktorým sa meni sieť škôl 
a školských zariadeni SR, ktorej zmena spočiva v zaradeni Elokovaného pracoviska, 
Grófske nádvorie 209/2, · Fintice, ako súčasť Základnej umeleckej školy Jána 
P6schla, Prostäjovská 36, Prešov, do siete škôl a školských zariadeni SR 
s účinnosťou od 1. septembra 2015 a 

odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 

zobrať na vedomie Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky číslo: 2015-8352/18711:2-10CO zo dňa 15.4.2015, ktorým sa 
meni sief škôl a školských zariadeni SR, ktorej zmena spočiva v zaradeni 
Elokovaného pr iska, Grófske nádvorie 209/2, Fintice, ako súčasť Základnej 
umeleckej šk na Póschla, Prostejovská 36, Prešov, do siete škôl a školských 
zariadeni účinnosťou od 1. septembra 2015. 

.. . . ··············-···················· ······'/···· .. , ······································· 
Dr. Jozef Muránsky · Mgr. Peter Krajňák 

sekretár komisie predseda komisie 

Overovatelia záoisnice: 

......... ". . .... :....... .. ...... ~'P".tr. T~lO~~·( 

F ~ MsÚ/SP..() 1/29/1 
......... " .......................... ,. .... ~ ... '7· ~c/~;rf 



9 Informácia o zmene Zriaďovacej listiny 
Základnej umeleckej školy Jána Poschla, Vydanie: 

Mesto Prešov Prostejovská 36, 080 01 Prešov 

Dôvodová správa 

Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu Msú v Prešove predkladá Komisii 
mestského zastupiteľstva mesta Prešov školstva a telesnej kultúry, Mestskej rade v 
Prešove a následne Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov informáciu o zmene v sieti 
škôl a školských zariadení, spočívajúcej v zaradení Elokovaného pracoviska Základnej 
umeleckej školy Jána Pčischla do sieti škôl a školských zariadení. 

Mesto Prešov ako účastník konania požiadal dňa 3.9.2014 Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR o zmenu v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej 
republiky, ktorej zmena spočíva v zaradení Elokovaného pracoviska, Grófske nádvorie 
209/2 Fintice, ako súčasť ZUŠ Jána Pčischla, Prostejovská 36, 080 01 Prešov. 

MŠWaŠ SR - sekcia regionálneho školstva podľa ust. § 14 ods. 6 písm. b) 
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe rozhodlo o tejto zmene a to vydaním 
Rozhodnutia číslo: 2015-8352/18711:2-10CO, zo dňa 15.4.2015, doručené na Msú 
v Prešove dňa 14.7.2015. 

Dôvodom zmeny je jednak narastajúci záujem žiakov o činnosti a aktivity ZUŠ, ako 
aj snaha o pokrytie daných dlhodobých potrieb žiakov v tejto lokalite, pričom poloha 
objektu elokovaného pracoviska je vyhovujúca z hľadiska spádovej oblasti. 

Na základe uvedeného v súlade s ust. § 22 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, zriaďovateľ mesto 
Prešov v zastúpení primátorkou mesta Prešov vydá následne Dodatok č. 2 k Zriaďovacej 
listine ZUŠ Jána Pčischla, ktorý bude obsahovať zmeny vyplývajúce z rozhodnutia 
MŠWaŠSR. 
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1;:;1 Informácia o zmene Zriaďovacej listiny Vydanie: 1 
Základnej umeleckej školy Jána Poschla, 

Mesto Prešov 
Prostejovská 36, 080 01 Prešov Výtlačok: 

DODATOK č. 2 

k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy Jána Poschla, Prostejovská 36, 
080 01 Prešov, vydanej mestom Prešov 

Zriaďovacia listina Základnej umeleckej školy Jána Poschla, Prostejovská 36, 080 
01 Prešov, ktorá nadobudla účinnosť dňom 01.01.2013, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 
20.11.2013 sa pod fa ust. § 22 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a na základe Rozhodnutia 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, o zaradení do siete 
škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, číslo: 2015-8352/18711:2-10CO zo dňa 
15.04.2015, počnúc dňom 01.09.2015 mení a dopfňa takto: 

l. 

1. V článku 2, sa bod 6. dopfňa takto: 

"6. Súčasti školy: Elokované pracovisko, Grófske nádvorie 209/2, Fintice" 

2. V článku 2, sa dopfňa bod 14.: 

"b) 15.04.2015/2015-8352/18711:2-1 OCO" 

Tento Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 2015. 

F-MsÚ/SP-01/12/1 

Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta Prešov 



~ • ZRIADOVACIA LISTINA 

Mesto Prešov 

Zriaďovacia listina 

Vydanie: l 

Strana: l /3 

Prešov 5. apríla 2013 
Č'íslo: R/598 -15/2013 

Mesto Prešov v súlade s ustanoveniami § 6 a § 22 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

vydáva 
zriaďovaciu listinu v úplnom znení pre 

Základná umelecká škola Jána Poschla 
Prostejovská 36, 080 Ol Prešov 



ZRIAĎOVACIA LISTINA 

Čl. l 
Zriaďovateľ 

~traru :' 3 J 

l'riaďovatcľom Základnej umeleckej školy Jána Poschla, Prostejovská 36. Preš"' 
je mesto Prešov 

l. Označenie zriaďovateľa: 

~ '\á/ov škol v: 

3. Druh a typ školy: 

4. Sídlo (adresa) školy: 

5 ldentiťíkačn~ číslo školy (IČO): 

6. Séréasti školy: 

7 Vyučovací jazyk školy: 

8. Forma hospodárenia školy: 

9. Dátum zriadenia školy: 

Čl.2 
Identifikačné údaje 

Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 

Základná umelecká škola Jána Piischla, 
Prostejovská 36, Prešov 

Základná umelecká škola 

Prostejovská 36, 080 Ol Prešov 

36159085 

~emá 

slovensk)· 

Rozpočtová organizácia obce s právnou subjek
tivitou. Hospodári samostatne podl'a schválené
ho rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zria
ďovatel' v rámci svojho rozpočtu. 

Ol. 01.1998 

l n Vvmedzeníe základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií pre ktc,ré sa 

skola 7na,ruje a tomu zodpovedajúci predmet činnosti: 

lákladná umelecká škola podľa § 49 zákona č. 245/2008 Zz. o výchov c a vzdelávani 

(škol ski' zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpiso l 

zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu (lclboru 

vzdelávania prevažne pre žiakov základnej školy. MOže organizovať aj štúdium pre deti v o 

veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakov stredn)ch škôl a dospelých. 

ll. Označc·nic štatutárneho orgánu škol v: riaditeľ 

2 



1;;_;1 Vydanie: l 

ZRIAĎOVACIA LISTINA 

Mesto Prešov Strana: 3/3 

12. Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola spravuje: 

Škola hospodári s majetkom, ktorý jej bol zriaďovateľom odovzdaný do správy v zmysle 
príslušných právnych predpisov a ku dňu 31.12.2012 je hodnota majetku základnej 
umeleckej školy 

a) nehnuteľného majetku: 370 567,40 € 

b) hnuteľného majetku: 0,00 € 

13. Určenie času, na ktorý sa zriaďuje: na dobu neurčitú 

Čl. 3 
Záverečné ustanovenie 

Táto zriaďovacia listina nadobúda účinnosť dňom l. januára 2013. 

Čl.4 
Zrušovacie ustanovenie 

Touto zriaďovacou listinou sa z dôvodu legislatívnych zmien nahrádza doterajšia zriad'ovacia 
listina školy zo dňa )!.decembra 1997 vydaná .Okresným úradom v Prešove s jej dodatkom zo 
dňa 14. júla 2000 vydaným mestom Prešov, dodatkom č. l z 29. júla 2002 vydaným mestom 
Prešov a dodatkom č.2 z 30. marca 2007 vydaným mestom Prešov . 

..... ·' 

'r 

3 

JUDr. Pavel Hagyari 
primátor 



Vec 

PRIMÁTOR 
MESTA PRESOV 

Dodatok č.1 k zriaďovacej listine 

DODATOKč.1 

Váš list čfslo/zo dňa: 
Naše číslo: R/598-19/2013 
V Prešove, dňa: 20.1 1.2013 

Základná umelecká škola JP 
Prostejovská 36 
080 01 Prešov 

k zriad'ovacej listine Základnej umeleckej školy Jána Poschla, Prostejovská 36, Prešov zo dľla 5. 

apríla 2013, vydanej Mestom Prešov s číslom R/598-15/2013 dľla l O. júna 2013. 

Zriad'ovacia listina Základnej umeleckej školy Jána Poschla, Prostejovská 36 v Presove 

v súlade § 22 zákona 596/2003 Z z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov sa v súlade s potvrdením Ministerstva školstva vedy. výskumu 

a športu Slovenskej republiky sa dopÍňa takto: 

6. Súčasti školy: Elokované pracovisko, Bernolákova 17, Prešov 

14. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete: 

a) 18.09.2013 /2013-10856/43410:2-923 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dľla 20. novembra 2013 

H :or. Pavel Hagyari 

Mesto Prelov l Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 1 080 01 Pre&ov 1 l Tel.: +421(51)3100101 1 Fax· +421(51)7734809 1 E 11· pri-' @ · -ma . ... ... tor presov.sk l www.presov.sk 


