
Obec Nesluša, Nesluša 978
023 41  Nesluša

Na základe rozhodnutia  Ministerstva školstva,  vedy,  výskumu a športu Slovenskej  republiky č.: 
2021/12441:4-A2130 zo dňa 18. 05. 2021 o zaradení Základnej školy s materskou školou, Nesluša 
837, Školského klubu detí, Nesluša 837, ako súčasti Základnej školy s materskou školou, Nesluša 
837, Centra voľného času, Nesluša 837, ako súčasti Základnej školy s materskou školou, Nesluša 
837, a Školskej jedálne, Nesluša 1000, ako súčasti Základnej školy s materskou školou, Nesluša 
837  do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky a vo veci zmeny v sieti, ktorá spočíva 
v zaradení Elokovaného pracoviska, Nesluša 1000, ako súčasti Základnej školy s materskou školou, 
Nesluša 837 Obecné zastupiteľstvo v Nesluši v zmysle 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  a zákona  č.  523/2004  Z.  z.  o rozpočtových  pravidlách  verejnej  správy  a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Všeobecne záväzným nariadením obce 
Nesluša č. 3/2021 o zriadení Základnej školy s materskou školou, Nesluša 837 zo dňa 30. 06. 2021 
zriadilo rozpočtovú organizáciu obce Nesluša s názvom „Základná škola s materskou školou“.

Na základe § 16 ods. 6 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 v spojení  s §  21  ods.  9 
zákona  č.  523/2004  Z.  z.  o rozpočtových  pravidlách  verejnej  správy  a o zmene  a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 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 Obecné zastupiteľstvo v Nesluši vydáva

Zriaďovaciu listinu
Základnej školy s materskou školou



I. Identifikácia
(1) Zriaďovateľ organizácie: Obec Nesluša, Nesluša 978, 023 41  Nesluša

(2) Názov organizácie: Základná škola s materskou školou

(3) Sídlo organizácie: Nesluša 837, 023 41  Nesluša

(4) Identifikačné číslo organizácie: 53880391

(5) Rozpočtová organizácia sa zriaďuje dňom: 01. 09. 2021

(6) Názov a adresa subjektov, ktoré sú súčasťou rozpočtovej organizácie:

a) Školský klub detí, Nesluša 837, 023 41  Nesluša, ako súčasť Základnej školy s materskou 
školou,

b) Školská jedáleň, Nesluša 1000, 023 41  Nesluša, ako súčasť Základnej školy s materskou 
školou,

c) Centrum voľného času, Nesluša 837, 023 41  Nesluša, ako súčasť Základnej školy 
s materskou školou a

d) Elokované pracovisko, Nesluša 1000, 023 41  Nesluša, ako súčasť Základnej školy 
s materskou školou.

(7) Vyučovací jazyk: slovenský

(8) Forma hospodárenia:  rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou

(9) Dátum zriadenia školy a školského zariadenia:

a) Základná škola s materskou školou 01. 09. 2021
b) Školský klub detí 01. 09. 2021
c) Školská jedáleň 01. 09. 2021
d) Centrum voľného času 01. 09. 2021

(10) Rozpočtová organizácia sa zriaďuje na dobu: neurčitú

II. Vymedzenie základných verejnoprospešných 
činností alebo verejných funkcií
(1) Základná škola v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania tohto zákona podporuje 
rozvoj  osobnosti  žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu,  rovnakého zaobchádzania,  tolerancie, 
demokracie  a vlastenectva,  a to  po  stránke  rozumovej,  mravnej,  etickej,  estetickej,  pracovnej 
a telesnej.  Poskytuje  žiakovi  základné  poznatky,  zručnosti  a schopnosti  v oblasti  jazykovej, 
prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky 
a zručnosti  potrebné  na  jeho  orientáciu  v živote  a v  spoločnosti  a na  jeho  ďalšiu  výchovu 
a vzdelávanie.

(2) 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.



(3) Školský klub detí je súčasťou školy, ktorá zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú 
dochádzku na základnej škole, činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú 
na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.

(4) Školská  jedáleň  sa  zriaďuje  na  prípravu,  výdaj,  konzumáciu  jedál  a nápojov  pre  stravníkov 
v čase  ich  pobytu  v škole  alebo v školskom zariadení.  Môže poskytovať  svoje  služby pre  deti, 
žiakov  a zamestnancov  škôl  a školských  zariadení  aj  v čase  školských  prázdnin  so  súhlasom 
zriaďovateľa  a príslušného  regionálneho  úradu  verejného  zdravotníctva.  Stravníkom  v školskej 
jedálni môžu byť deti,  žiaci,  zamestnanci  škôl a školských zariadení;  so súhlasom zriaďovateľa 
a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni stravovať aj 
iné fyzické osoby.

(5) 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.

III. Spravovanie majetku rozpočtovou organizáciou
(1) Škola je právny subjekt hospodáriaci s majetkom, ktorý je vedený v jej účtovnej a operatívnej 
evidencii  a v odbornej evidencii so stavom ku dňu účinnosti tejto zriaďovacej listiny a ktorý bude 
vecne   a finančne  vymedzený  v predmete  delimitácie  delimitačného  protokolu  o odovzdaní 
a prevzatí   majetku,   uzatvoreného   medzi   odovzdávajúcimi   subjektami Základnou školou, 
Nesluša 837,  023 41  Nesluša s jej  súčasťami a Obcou Nesluša,  Nesluša 978,  023 41  Nesluša 
a preberajúcim  subjektom Základná škola s materskou školou, Nesluša 837, 023 41  Nesluša, podľa 
§ 6  zákona  č.  138/1991 Zb.  o majetku  obcí  v znení  neskorších  predpisov,  so stavom majetku 
odovzdávajúcich k 31. 08. 2021.

(2) Rozpočtová  organizácia  je  nástupníckou  organizáciou  zrušených  škôl  a školských  zariadení 
Základná škola,  Nesluša 837,  023 41  Nesluša,  IČO: 37812548 s jej  súčasťami a organizačných 
jednotiek Obce Nesluša bez právnej subjektivity Materská škola, Nesluša 1000, 023 41  Nesluša 
a Centrum voľného času, Nesluša 837, 023 41  Nesluša.

(3) Právo  správy  k majetku  slúži  výlučne  na  zabezpečovanie  činností  organizácie  (predmetu 
činnosti)  v súlade  s touto  zriaďovacou listinou.  Rozpočtová  organizácia  je  oprávnená  a povinná 
majetok obce držať, užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, brať 
z neho úžitky a nakladať s ním v súlade so zákonom a so zásadami hospodárenia s majetkom obce.

IV. Štatutárny orgán rozpočtovej organizácie
(1) Štatutárnym orgánom školy je riaditeľ, ktorého na základe výberového konania vymenúva na 
dobu  funkčného  obdobia  starosta  obce.  Riaditeľa  odvoláva  starosta  obce  na  základe  zákonom 
stanovených podmienok.

(2) Riaditeľ  vydá  organizačný  poriadok  školy  po  predchádzajúcom  súhlase  zriaďovateľa, 
v ktorom sa podrobne vymedzí činnosť školy.



V. Charakter rozpočtovej organizácie
(1) Rozpočtová organizácia je samostatnou právnickou osobou a je svojimi príjmami a výdavkami 
napojená na rozpočet obce.

(2) Finančný  vzťah  medzi  obcou  a rozpočtovou  organizáciou  je  určovaný  záväznými  úlohami 
a limitmi, príp. aj ďalšími úlohami určenými zriaďovateľom. 

VI. Číslo a dátum rozhodnutia o zaradení do siete
Rozhodnutie ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/12441:4-
A2130 zo dňa 18. 05. 2021, ktorým sa od 01. 09. 2021 zaraďuje do siete škôl a školských zariadení 
Slovenskej republiky:

a) Základná škola s materskou školou, Nesluša 837,
b) Školský klub detí, Nesluša 837, ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Nesluša 

837,
c) Školská jedáleň, Nesluša 1000, ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Nesluša 

837,
d) Centrum voľného času, Nesluša 837, ako súčasť Základnej školy s materskou školou, 

Nesluša 837

a  ktorým  sa  mení  sieť  škôl  a školských  zariadení  Slovenskej  republiky,  ktorej  zmena  spočíva 
v zaradení Elokovaného pracoviska, Nesluša 1000, ako súčasť Základnej školy s materskou školou, 
Nesluša 837, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. septembra 
2021.

VII. Záverečné ustanovenia
Zriaďovacia listina  nadobudne účinnosť dňom 01. 09. 2021.

V Nesluši dňa ……………………...

………………………………...
Ing. Zuzana Jancová

starostka obce
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