
Rozhodnutie o zrušení rozpočtovej 
organizácie a jej súčastí a o zrušení 

organizačných jednotiek obce
Obec Nesluša na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Nesluši č. IV-2/2020 zo dňa 14. 09. 
2020 a doručených rozhodnutí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
rozhodnutím č. 2021/12442:6-A2130, 2021/12745:5-A2130 a 2021/12749:5-A2130 z 18. 05. 2021 
o vyradení  škôl,  ich  zložiek  a súčastí  zo  siete  škôl  a školských  zariadení  Slovenskej  republiky 
v súlade s  § 6 ods. 1 a 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 predpisov

zrušuje dňom 31. 08. 2021:

1. rozpočtovú organizáciu
• s názvom: Základná škola, Nesluša 837,
• s jej súčasťami: Školská jedáleň, Nesluša 837 a Školský klub detí, Nesluša 837,
• so sídlom: Nesluša 837, 023 41  Nesluša,
• IČO: 37812548,
• zriadenú zriaďovacou listinou zo dňa 03. 06. 2002 v znení neskorších dodatkov;

2. organizačnú jednotku
• s názvom Materská škola, Nesluša 1000,
• so sídlom: Nesluša 1000, 023 41  Nesluša,
• zriadenú zriaďovacou listinou zo dňa 01. 12. 2001 v znení neskorších dodatkov a

3. organizačnú jednotku
• s názvom Centrum voľného času, Nesluša 837,
• so sídlom: Nesluša 837, 023 41  Nesluša,
• zriadenú zriaďovacou listinou zo dňa 01. 06. 2007.

Prenos práv a povinností
Dňom 01. 09. 2021 prechádzajú:

a) výchovná a vzdelávacia činnosť, výchova a vzdelávanie v  čase mimo vyučovania, poskyto-
vanie školského stravovania, záujmová a rekreačná činnosť;

b) práva a povinnosti vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov v rozsahu dohody o prechode 
práv a  povinností z  pracovno-právnych vzťahov, ktorú medzi sebou uzatvoria v zmysle Zá-
konníka práce zrušujúca a nástupnícka organizácia (zamestnávatelia);

c) nehnuteľný a hnuteľný majetok špecifikovaný v zmluve o prevode správy majetku,  ktorú 
medzi sebou uzatvoria zrušujúca a nástupnícka organizácia;



d) práva  a  povinnosti,  pohľadávky a  záväzky vyplývajúce z  ostatných právnych vzťahov 
(s výnimkou pracovno-právnych vzťahov, ktoré prechádzajú len v rozsahu podľa písm. b) 
tohto bodu), ktoré vznikli a nie sú skončené ku dňu zrušenia rozpočtovej organizácie a orga-
nizačných jednotiek obce na rozpočtovú organizáciu Základná škola s materskou školou, 
Nesluša 837, 023 41  Nesluša a jej súčasti, ktorá bude plniť funkciu nástupníckej organizá-
cie.

Riaditeľkám zrušenej rozpočtovej organizácie a organizačných jednotiek obce sa ukladá:

a) vypracovať delimitačný protokol ku dňu zrušenia rozpočtovej organizácie a organizačných 
jednotiek, v ktorom uvedú vecné a finančné vymedzenie majetku, vrátane súvisiacich práv 
a záväzkov,  ktoré  prechádzajú  na  preberajúcu  organizáciu  Základná  škola  s materskou 
školou, Nesluša 837, 023 41  Nesluša ;

b) odovzdať  všetok  majetok  zahrnutý  v delimitačných  protokoloch  a v zmluvách  o prevode 
správy majetku preberajúcej organizácii;

c) vypracovať  zmluvy  o prevode  správy  hnuteľného  a nehnuteľného  majetku,  vykonať 
mimoriadnu účtovnú závierku rozpočtovej organizácie k 31. 08. 2021 podľa § 17 zákona 
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a túto predložiť v celom rozsa-
hu na schválenie zriaďovateľovi, t. j. Obci Nesluša;

d) vypracovať  dohody  o prechode  práv  a povinností  z pracovno-právnych  vzťahov,  ktoré 
medzi sebou uzatvoria v zmysle Zákonníka práce zrušujúce a nástupnícka organizácia (za-
mestnávatelia).

Ing. Zuzana Jancová
starostka obce
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