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1.  Návrh uznesenia  

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

 
a) prečíslovanie dodatku č. 1 k zriaďovacej listine Materskej školy Cyprichova 74, Bratislava 

(ďalej len „MŠ Cyprichova“) zo dňa 24. júna 2002 na dodatok č. 2, doterajšieho dodatku  

č. 2 k zriaďovacej listine MŠ Cyprichova zo dňa 31. augusta 2004 na dodatok č. 3, 

doterajšieho dodatku č. 3 k zriaďovacej listine MŠ Cyprichova zo dňa 27. augusta 2007  

na dodatok č. 4 a doterajšieho dodatku č. 3 k zriaďovacej listine MŠ Cyprichova  

zo dňa 22. apríla 2009 na dodatok č. 5,  

b) prečíslovanie dodatku č. 1 k zriaďovacej listine Materskej školy Tbiliská 2, Bratislava 

(ďalej len „MŠ Tbiliská“) zo dňa 24. júna 2002 na dodatok č. 2, doterajšieho dodatku č. 2 

k zriaďovacej listine MŠ Tbiliská zo dňa 31. augusta 2004 na dodatok č. 3, doterajšieho 

dodatku č. 3 k zriaďovacej listine MŠ Tbiliská zo dňa 27. augusta 2007 na dodatok č. 4  

a doterajšieho dodatku č. 3 k zriaďovacej listine MŠ Tbiliská zo dňa 22. apríla 2009  

na dodatok č. 5,  

c) prečíslovanie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Základnej školy Tbiliská 4, Bratislava 

(ďalej len „ZŠ Tbiliská“) zo dňa 24. júna 2002 na dodatok č. 3, doterajšieho dodatku č. 3  

k zriaďovacej listine ZŠ Tbiliská zo dňa 31. augusta 2004 na dodatok č. 4, doterajšieho 

dodatku č. 4 k zriaďovacej listine ZŠ Tbiliská zo dňa 27. augusta 2007 na dodatok č. 5  

a doterajšieho dodatku č. 4 k zriaďovacej listine ZŠ Tbiliská zo dňa 22. apríla 2009  

na dodatok č. 6, 

d) v dodatku č. 1 k zriaďovacej listine Materskej školy Barónka 17, Bratislava sa slová 

„vydanej pod č.: OŠMaTK-000792/2001 zo dňa 27. augusta 2001“ nahrádzajú slovami 

„zo dňa 19. decembra 2003“, 

e) dodatok č. 5 k zriaďovacej listine Materskej školy Gelnická 34, Bratislava v predloženom 

znení s účinnosťou od 15. apríla 2018, 

f) dodatok č. 6 k zriaďovacej listine Materskej školy Cyprichova 74, Bratislava 

v predloženom znení s účinnosťou od 15. apríla 2018, 

g)  dodatok č. 5 k zriaďovacej listine Materskej školy Barónka 17, Bratislava v predloženom 

znení s účinnosťou od 15. apríla 2018, 

h) dodatok č. 6 k zriaďovacej listine Materskej školy Tbiliská 2, Bratislava v predloženom 

znení s účinnosťou od 15. apríla 2018, 

i) dodatok č. 1 k zriaďovacej listine Materskej školy Plickova 16, Bratislava v predloženom 

znení s účinnosťou od 15. apríla 2018, 

j) dodatok č. 7 k zriaďovacej listine Základnej školy Tbiliská 4, Bratislava v predloženom 

znení s účinnosťou od 15. apríla 2018, 

k) dodatok č. 4 k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou  školou Jána Amosa 

Komenského, Hubeného 25, Bratislava v predloženom znení s účinnosťou od 15. apríla 

2018. 
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2.                Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača 

 
Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

odporúča 
 

MZ MČ Bratislava-Rača schváliť 

 
a) prečíslovanie dodatku č. 1 k zriaďovacej listine Materskej školy Cyprichova 74, 

Bratislava (ďalej len „MŠ Cyprichova“) zo dňa 24. júna 2002 na dodatok č. 2, 

doterajšieho dodatku č. 2 k zriaďovacej listine MŠ Cyprichova zo dňa 31. augusta 

2004 na dodatok č. 3, doterajšieho dodatku č. 3 k zriaďovacej listine MŠ Cyprichova 

zo dňa 27. augusta 2007 na dodatok č. 4 a doterajšieho dodatku č. 3 k zriaďovacej 

listine MŠ Cyprichova zo dňa 22. apríla 2009 na dodatok č. 5,  

b) prečíslovanie dodatku č. 1 k zriaďovacej listine Materskej školy Tbiliská 2, Bratislava 

(ďalej len „MŠ Tbiliská“) zo dňa 24. júna 2002 na dodatok č. 2, doterajšieho dodatku 

č. 2 k zriaďovacej listine MŠ Tbiliská zo dňa 31. augusta 2004 na dodatok č. 3, 

doterajšieho dodatku č. 3 k zriaďovacej listine MŠ Tbiliská zo dňa 27. augusta 2007 

na dodatok č. 4 a doterajšieho dodatku č. 3 k zriaďovacej listine MŠ Tbiliská  

zo dňa 22. apríla 2009 na dodatok č. 5,  

c) prečíslovanie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Základnej školy Tbiliská 4, Bratislava 

(ďalej len „ZŠ Tbiliská“) zo dňa 24. júna 2002 na dodatok č. 3, doterajšieho dodatku 

č. 3 k zriaďovacej listine ZŠ Tbiliská zo dňa 31. augusta 2004 na dodatok č. 4, 

doterajšieho dodatku č. 4 k zriaďovacej listine ZŠ Tbiliská zo dňa 27. augusta 2007  

na dodatok č. 5 a doterajšieho dodatku č. 4 k zriaďovacej listine ZŠ Tbiliská  

zo dňa 22. apríla 2009 na dodatok č. 6, 

d) v dodatku č. 1 k zriaďovacej listine Materskej školy Barónka 17, Bratislava sa slová 

„vydanej pod č.: OŠMaTK-000792/2001 zo dňa 27. augusta 2001“ nahrádzajú 

slovami „zo dňa 19. decembra 2003“, 

e) dodatok č. 5 k zriaďovacej listine Materskej školy Gelnická 34, Bratislava 

v predloženom znení s účinnosťou od 15. apríla 2018, 

f) dodatok č. 6 k zriaďovacej listine Materskej školy Cyprichova 74, Bratislava 

v predloženom znení s účinnosťou od 15. apríla 2018, 

g) dodatok č. 5 k zriaďovacej listine Materskej školy Barónka 17, Bratislava 

v predloženom znení s účinnosťou od 15. apríla 2018, 

h) dodatok č. 6 k zriaďovacej listine Materskej školy Tbiliská 2, Bratislava 

v predloženom znení s účinnosťou od 15. apríla 2018, 

i) dodatok č. 1 k zriaďovacej listine Materskej školy Plickova 16, Bratislava 

v predloženom znení s účinnosťou od 15. apríla 2018, 

j) dodatok č. 7 k zriaďovacej listine Základnej školy Tbiliská 4, Bratislava 

v predloženom znení s účinnosťou od 15. apríla 2018, 

k) dodatok č. 4 k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou  školou Jána Amosa 

Komenského, Hubeného 25, Bratislava v predloženom znení s účinnosťou od 15. 

apríla 2018. 
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3. Dôvodová správa 

 
V období od 21.08.2017 do 18.09.2017 zrealizovala miestna kontrolórka MČ Bratislava-

Rača kontrolu obsahu zriaďovacích listín vrátane ich dodatkov rozpočtových organizácií 

v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Rača za účelom zistenia súladu zriaďovacích 

listín a dodatkov s platnou legislatívou, najmä zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 

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

neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“). 

Kontrolou zriaďovacích listín boli zistené: 

a) absentujúce ustanovenia § 22 ods. 2 písm. i) a písm. k) školského zákona, a to 

uvedenia „vecného a finančného majetku, ktorý škola alebo školské zariadenie 

spravuje“ v spojitosti s prechodom na menu euro v roku 2008 (MŠ Barónka 17, 

MŠ Cyprichova 74, MŠ Gelnická 34, MŠ Tbiliská 2, MŠ Plickova 16, ZŠ Tbiliská 

4, ZŠ s MŠ J.A.Komenského), 

b) „dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete“, kedy predmetné 

ustanovenie bolo nahradené v zriaďovacích listinách textom prechodného 

ustanovenia školského zákona bez akejkoľvek nadväznosti na uvedené číslo 

a dátum rozhodnutia o zaradení do siete v zmysle školského zákona. 

c) v zriaďovacej listine MŠ Plickova 16 absentuje okrem vecného a finančného 

vymedzenia majetku v súčasnej mene euro aj uvedenie druhu a typu školy 

v zmysle § 22 ods. 2 písm. b) školského zákona. 
 

Odstránenie nedostatkov 

1. K písmenu a) a c): Absentujúce ustanovenia boli doplnené do zriaďovacích listín 

vypracovanými dodatkami, ktoré sú predložené na rokovanie miestnej rady, stav 

majetku sa uviedol podľa stavu k 31.12.2017. 

2. K písmenu b): Na základe tel. rozhovoru s Mgr. Hanou Veselskou dňa 

09.01.2018   a kontrolne v telefonickom rozhovore s Mgr. Zitou Mojzešovou dňa 

22.02.2018 z odboru pedag. a odbor. zamestnancov siete škôl a školských 

zariadení, kontinuál. vzdelávania MŠVVaŠ SR - sa pri skôr zriadených školách 

nevydávali rozhodnutia o zaradení do siete škôl a školských zariadení 

s evidenčnými číslami. Povinnosť uvádzania tohto údaju do zriaďovacích listín 

bola zavedená až nadobudnutím účinnosti školského zákona od 01.01.2004. 

Z uvedeného dôvodu preto nemôžu byť čísla rozhodnutí škôl o zaradení do siete 

škôl a školských zariadení doplnené  dodatkami k zriaďovacím listinám škôl 

zriadeným pred rokom 2004. 

 

Pri príprave dodatkov k zriaďovacím listinám boli zistené duplicity číslovania niektorých 

dodatkov, preto sa v návrhu stanoviska miestnej rady navrhuje napraviť aj tento 

nedostatok. 
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4. Materiál 

 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 

Miestny úrad, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Sp. zn: ........................................... 

DODATOK č. 5 

k zriaďovacej listine 

Materskej školy Gelnická 34, Bratislava 

č. OŠMaTK 2002/000258-00081 zo dňa14. marca 2002 

v znení dodatku č. 1 zo dňa 24. júna 2002, dodatku č. 2 zo dňa 31. augusta 2004,  

dodatku č. 3 zo dňa 27. augusta 2007 a dodatku č. 4 zo dňa 22. apríla 2009 

 

 

Mestská časť Bratislava-Rača ako zriaďovateľ Materskej školy Gelnická 34, Bratislava v 

súlade s § 22 ods. 3 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 čl. 38 

písm. a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vydáva tento dodatok č. 5 k 

zriaďovacej listine Materskej školy Gelnická 34, Bratislava č. OŠMaTK 2002/000258-00081 
zo dňa 14. marca 2002 v znení dodatku č. 1 zo dňa 24. júna 2002, dodatku č. 2 zo dňa 31. 

augusta 2004, dodatku č. 3 zo dňa 27. augusta 2007 a dodatku č. 4 zo dňa 22. apríla 2009 

(ďalej len „zriaďovacia listina“): 

 

Čl. I 

Predmet dodatku 

 

1. V písmene i) zriaďovacej listiny sa slová: 

„Nadobúdacia cena ku dňu 22.12.2004             20 447 526,00 Sk 

  Z toho: 

  budovy                7 571 526,00 Sk 

  pozemky                         12 876 000,00 Sk“ 

 

  nahrádzajú slovami: 

 

 „ Nadobúdacia cena: 

    budovy, stavby k 31.12.2017      1.286.633,42 € “. 

2. Ostatné ustanovenia zriaďovacej listiny týmto dodatkom nedotknuté zostávajú bez zmien. 

 

Čl. II 

Záverečné ustanovenia 

 

1.  Dodatok č. 5 k zriaďovacej listine bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Rača č. UZN .......................... zo dňa .................. 2018. 

2.  Dodatok č. 5 k zriaďovacej listine nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť 15. 

apríla 2018. 

 

V Bratislave dňa .........................2018 

          Mgr. Peter Pilinský 

                                                                                                                  starosta 
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 

Miestny úrad, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

            Sp. zn: ........................................... 

                 

 

DODATOK  č. 6 

k zriaďovacej listine 

Materskej školy Cyprichova 74, Bratislava 

č. OŠMaTK – 2002/000264-00081 zo dňa 14. marca 2002 

v znení dodatku č. 1 zo dňa 31. mája 2002, dodatku č. 2 zo dňa 24. júna 2002,  

dodatku č.  3 zo dňa 31. augusta 2004, dodatku č.  4 zo dňa 27. augusta 2007  

 a dodatku č. 5 zo dňa 22. apríla 2009 

 

Mestská časť Bratislava-Rača ako zriaďovateľ Materskej školy Cyprichova 74, Bratislava 

v súlade s § 22 ods. 3 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 čl. 38 

písm. a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vydáva tento dodatok č. 6 k 

zriaďovacej listine Materskej školy Cyprichova 74, Bratislava č. OŠMaTK – 2002/000264-

00081 zo dňa 14. marca 2002 v znení dodatku č. 1 zo dňa 31. mája 2002, dodatku č. 2 zo dňa 

24. júna 2002,  dodatku č. 3  zo dňa  31. augusta 2004,  dodatku č. 4 zo dňa 27. augusta 2007 

a dodatku č.  5 zo dňa 22. apríla 2009 (ďalej len „zriaďovacia listina“): 

 

Čl. I 

Predmet dodatku 

 

1. V písmene i) zriaďovacej listiny sa slová: 

„Nadobúdacia cena ku dňu zriadenia    10 863 800,00 Sk 

  Z toho: 

  budovy                     2 504 300,00 Sk 

  pozemky                              8 359 500,00 Sk“ 

 

  nahrádzajú slovami: 

 

 „Nadobúdacia cena: 

    budovy, stavby k 31.12.2017                                 555.507,11 €“. 

2. Ostatné ustanovenia zriaďovacej listiny týmto dodatkom nedotknuté zostávajú bez zmien. 

 

Čl. II 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dodatok č. 6 k zriaďovacej listine bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Rača č. UZN .......................... zo dňa .................. 2018. 

2.  Dodatok č. 6 k zriaďovacej listine nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť 15. 

apríla 2018. 

 

V Bratislave dňa .........................2018 

 

          Mgr. Peter Pilinský 

                                                                                                          starosta 
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 

Miestny úrad, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

            Sp. zn: ........................................... 

                 

 

DODATOK  č. 5 

k zriaďovacej listine 

Materskej školy Barónka 17, Bratislava 

zo dňa 19. decembra 2003 

v znení dodatku č. 1 zo dňa 24. júna 2002, dodatku č. 2 zo dňa 31. augusta 2004,  

dodatku č.  3 zo dňa 27. augusta 2007 a dodatku č. 4 zo dňa 22. apríla 2009 

 

Mestská časť Bratislava-Rača ako zriaďovateľ Materskej školy Barónka 17, Bratislava v 

súlade s § 22 ods. 3 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 čl. 38 

písm. a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vydáva tento dodatok č. 5 k 

zriaďovacej listine Materskej školy Barónka 17, Bratislava zo dňa 19. decembra 2003 v znení 

dodatku č. 1 zo dňa 24. júna 2002, dodatku č.  2 zo dňa 31. augusta 2004, dodatku č. 3 zo dňa 

27. augusta 2007 a dodatku č. 4 zo dňa 22. apríla 2009 (ďalej len „zriaďovacia listina“): 

 

Čl. I 

Predmet dodatku 

 

1. V písmene i) zriaďovacej listiny sa slová: 

„Nadobúdacia cena ku dňu 15.02.2007                 7 115 233,00 Sk 

  Z toho: 

  budovy                  2 721 733,00 Sk 

  pozemky                            4 393 500,00 Sk“ 

 

  nahrádzajú slovami: 

 

 „Nadobúdacia cena: 

   budovy, stavby k 31.12.2017          722.039,47 €“. 

2. Ostatné ustanovenia zriaďovacej listiny týmto dodatkom nedotknuté zostávajú bez zmien. 

 

Čl. II 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dodatok č. 5 k zriaďovacej listine bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Rača č. UZN .......................... zo dňa .................. 2018. 

2.  Dodatok č. 5 k zriaďovacej listine nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť 15. 

apríla 2018. 

 

V Bratislave dňa .........................2018 

 

          Mgr. Peter Pilinský 

                                                                                                       starosta 
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 

Miestny úrad, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

            Sp. zn: ........................................... 

 

DODATOK  č. 6 

k zriaďovacej listine 

Materskej školy Tbiliská 2, Bratislava 

č. OŠMaTK 2002/000257-00081 zo dňa 14. marca 2002 

v znení dodatku č. 1 zo dňa 31. mája 2002, dodatku č. 2 zo dňa 24. júna 2002,  

dodatku č. 3 zo dňa 31. augusta 2004, dodatku č. 4 zo dňa 27. augusta 2007   

a dodatku č. 5 zo dňa 22. apríla 2009  

 

 

Mestská časť Bratislava-Rača ako zriaďovateľ Materskej školy Tbiliská 2, Bratislava v 

súlade s § 22 ods. 3 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 čl. 38 

písm. a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vydáva tento dodatok č. 6 k 

zriaďovacej listine Materskej školy Tbiliská 2, Bratislava č. OŠMaTK 2002/000257-00081 zo 

dňa 14. marca 2002 v znení dodatku č. 1 zo dňa 31. mája 2002, dodatku č. 2 zo dňa 24. júna 

2002, dodatku č. 3 zo dňa 31. augusta 2004, dodatku č. 4 zo dňa 27. augusta 2007 a   

dodatku č. 5 zo dňa 22. apríla 2009 (ďalej len „zriaďovacia listina“): 

 

Čl. I 

Predmet dodatku 

 

1. V písmene i) zriaďovacej listiny sa slová: 

„Nadobúdacia cena ku dňu 22.12.2004               22 166 594,00 Sk 

  Z toho: 

  budovy                     8 278 094,00 Sk 

  pozemky                             13 888 500,00 Sk“ 

 

  nahrádzajú slovami: 

 

 „Nadobúdacia cena: 

   budovy, stavby k 31.12.2017      1.207.358,32 €“. 

2. Ostatné ustanovenia zriaďovacej listiny týmto dodatkom nedotknuté zostávajú bez zmien. 

 

Čl. II 

Záverečné ustanovenia 

 

1.  Dodatok č. 6 k zriaďovacej listine bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Rača č. UZN .......................... zo dňa .................. 2018. 

2.  Dodatok č. 6 k zriaďovacej listine nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť 15. 

apríla 2018. 

 

V Bratislave dňa .........................2018 

          Mgr. Peter Pilinský 

                                                                                                       starosta 
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 

Miestny úrad, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

            Sp. zn: ........................................... 

 

  

 

 

DODATOK  č. 1 

k zriaďovacej listine 

Materskej školy Plickova 16, Bratislava 

zo dňa 24. júna 2008 

 

 

Mestská časť Bratislava-Rača ako zriaďovateľ Materskej školy Plickova 16, Bratislava v 

súlade s § 22 ods. 3 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 čl. 38 

písm. a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vydáva tento dodatok č. 1 k 

zriaďovacej listine Materskej školy Plickova 16, Bratislava zo dňa 24. júna 2008 (ďalej len 

„zriaďovacia listina“): 

 

Čl. I 

Predmet dodatku 

 

1. V zriaďovacej listine sa pod slová „s názvom: Materská škola, Plickova 16, 831 06 

Bratislava“ do nového riadka vkladajú slová „typ školy: Materská škola“. 

2.  V zriaďovacej listine sa za slová „IČO:“ vkladajú slová „421 33980“. 

3.  V zriaďovacej listiny sa slová: 

„Škola má právo hospodárenia s majetkom - stav podľa inventarizácie ku dňu 30.06.2008: 

    obstarávacia cena  zostatková cena k 30.06.2008 

MŠ: budova:                              4 115 703,00 Sk                              868 390,00 Sk 

        pozemok                   7 373 100,00 Sk                           7 373 100,00 Sk 

        DHM:                                      70 831,70 Sk                                         0,00 Sk 

        DHM spolu:                     11 559 634,70 Sk                           8 241 490,00 Sk 

         

       DDHM:                                  382 630,65 Sk                                         0,00 Sk 

   

       OTE:                                      199 404,75 Sk                                          0,00 Sk 

 

Jedáleň 

     

        DHM                                       16 610,00 Sk                                           0,00 Sk 

 

        DDHM                           14 460,00 Sk                                           0,00 Sk“ 

 

nahrádzajú slovami: 

 

 „Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola, školské zariadenie spravuje: 

A) Stavby: 

parcelné číslo: 891/42                                 súpisné číslo: 7475 
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B) Pozemky: 

parcelné číslo: 891/43   zastavaná plocha o výmere 3 210 m2 

parcelné číslo: 891/42   zastavaná plocha o výmere    990 m2 

 

Nadobúdacia cena: 

    budovy, stavby k 31.12.2017                         894.013,20  €“. 

 

4. Ostatné ustanovenia zriaďovacej listiny týmto dodatkom nedotknuté zostávajú bez zmien. 

 

Čl. II 

Záverečné ustanovenia 

 

1.  Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Rača č. UZN .......................... zo dňa .................. 2018. 

2.  Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť 15. 

apríla 2018. 

 

 

 

V Bratislave dňa .........................2018 

 

 

 

 

 

          Mgr. Peter Pilinský 

                                                                                                         starosta 
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 

Miestny úrad, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

            Sp. zn: ........................................... 

 

DODATOK  č. 7 

k zriaďovacej listine 

Základnej školy Tbiliská 4, Bratislava 

č. OŠ - 580/1996 zo dňa 27. novembra 1996 

v znení dodatku č. 1 zo dňa 11. decembra 2001, dodatku č.  2 zo dňa 31. mája 2002, 

dodatku č.  3 zo dňa 24. júna 2002, dodatku č. 4 zo dňa 31. augusta 2004,   

dodatku č. 5 zo dňa 27. augusta 2007 a dodatku č. 6 zo dňa 22. apríla 2009  

 

 

Mestská časť Bratislava-Rača ako zriaďovateľ Základnej školy Tbiliská 4, Bratislava v 

súlade s § 22 ods. 3 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 čl. 38 

písm. a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vydáva tento dodatok č. 7 k 

zriaďovacej listine Základnej školy Tbiliská 4, Bratislava č. OŠ - 580/1996 zo dňa 27. 

novembra 1996 v znení dodatku č. 1 zo dňa 11. decembra 2001, dodatku č.  2 zo dňa 31. mája 

2002, dodatku č.  3 zo dňa 24. júna 2002, dodatku č. 4 zo dňa 31. augusta 2004,  dodatku č. 5 

zo dňa 27. augusta 2007 a dodatku č. 6 zo dňa 22. apríla 2009 (ďalej len „zriaďovacia 

listina“): 

 

Čl. I 

Predmet dodatku 

 

1. V písmene i) zriaďovacej listiny sa slová: 

„Nadobúdacia cena k 01.06.2002               73 645 132,00 Sk 

  Z toho: 

  budovy       32 593 132,00 Sk 

  pozemky                 41 052 000,00 Sk“ 

 

  nahrádzajú slovami: 

 

 „Nadobúdacia cena: 

   budovy, stavby k 31.12.2017     3.616.214,43 €“. 

2. Ostatné ustanovenia zriaďovacej listiny týmto dodatkom nedotknuté zostávajú bez zmien. 

 

Čl. II 

Záverečné ustanovenia 

 

1.  Dodatok č. 7 k zriaďovacej listine bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Rača č. UZN .......................... zo dňa .................. 2018. 

2.  Dodatok č. 7 k zriaďovacej listine nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť 15. 

apríla 2018. 

 

V Bratislave dňa .........................2018 

          Mgr. Peter Pilinský 

                                                                                                                   starosta 
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 

Miestny úrad, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

            Sp. zn: ........................................... 

 

 

DODATOK  č. 4 

k zriaďovacej listine 

Základnej školy s materskou  školou Jána Amosa Komenského, 

 Hubeného 25, Bratislava, Bratislava zo dňa 10. marca 2004 

v znení dodatku č. 1 zo dňa 31. augusta 2004, dodatku č.  2 zo dňa 22. apríla 2009  

a dodatku č. 3 zo dňa 03. apríla 2012 

 

Mestská časť Bratislava-Rača ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Jána 

Amosa Komenského, Hubeného 25, Bratislava v súlade s § 22 ods. 3 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 čl. 38 písm. a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy vydáva tento dodatok č. 4 k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou  

školou Jána Amosa Komenského, Hubeného 25, Bratislava zo dňa 10. marca 2004 v znení 

dodatku č. 1 zo dňa 31. augusta 2004, dodatku č. 2 zo dňa 22. apríla 2009 a dodatku č. 3 zo 

dňa 03. apríla 2012 (ďalej len „zriaďovacia listina“): 

 

Čl. I 

Predmet dodatku 

 

1. V písmene i) zriaďovacej listiny sa slová: 

„Nadobúdacia cena k 25.04.2004               26 989 260,00 Sk 

  Z toho: 

  budovy       12 656 760,00 Sk 

  pozemky                 14 332 500,00 Sk“ 

 

  nahrádzajú slovami: 

 

 „Nadobúdacia cena: 

   budovy, stavby k 31.12.2017      1.977.128,76 €. 

2. Ostatné ustanovenia zriaďovacej listiny týmto dodatkom nedotknuté zostávajú bez zmien. 

 

Čl. II 

Záverečné ustanovenia 

 

1.  Dodatok č. 4 k zriaďovacej listine bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Rača č. UZN .......................... zo dňa .................. 2018. 

2.  Dodatok č. 4 k zriaďovacej listine nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť 15. 

apríla 2018. 

 

V Bratislave dňa .........................2018 

 

          Mgr. Peter Pilinský 

                                                                                                                   starosta 



5. Stanoviská stálych komisií 

 
     Materiál:  Návrhy na zmeny a doplnenia zriaďovacích listín a ich dodatkov materských a základných škôl  v zriaďovateľskej   

        pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača 

  
 

 

Komisia stanovisko 

zapracované 

A/N zdôvodnenie 

Komisia školská, kultúrna, 

športová a  pre podporu 

podnikania a vinohradníctva   

 

 

Odporúča schváliť  návrhy na zmeny a doplnenia 

zriaďovacích listín a ich dodatkov materských  

a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej  

časti Bratislava-Rača 

 

 

 

A 

 

 

 

  

 

Komisia finančná                         

a majetková 
 

 

  

Komisia  životného prostredia, 

výstavby, územného plánu              

a  dopravy  
  

Komisia sociálna a bytová 

     


