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Návrh uznesenia 

 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta  Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní 
materiálu 

 
 

s ch v a ľ u j e 
 
 
Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Centra voľného času, Gesayova 6, Bratislava s účinnosťou 
od 1. novembra 2016. 



Dôvodová správa 
 
 Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje zriaďovateľom škôl 
a školských zariadení povinnosť zaraďovať do siete škôl a školských zariadení SR (ďalej len 
„sieť“) aj elokované pracoviská, ktoré Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky na základe žiadosti zriaďovateľa škôl a školských zariadení zaradí do 
siete   
 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „hlavné mesto“)  ako 
zriaďovateľ Centra voľného času Gessayova 6, Bratislava (ďalej len „centrum“) podalo 
žiadosť o zmenu v sieti na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky. Zmena v sieti sa týkala vyradenia týchto elokovaných pracovísk ako súčastí centra 
zo siete: 
 

� Elokované pracovisko, Nobelovo nám. 6, Bratislava, 
� Elokované pracovisko, Turnianska 10, Bratislava, 
� Elokované pracovisko, Hrobákova 5, Bratislava, 
� Elokované pracovisko, Budatínska 61, Bratislava. 

  
 Návrh na vyradenie elokovaných pracovísk zo siete (Nobelovo nám., Turnianska 
a Budatínska) vyplynul z neobnovenia zmluvy o poskytnutie priestorov pre činnosť centra 
v základných školách v mestskej časti Bratislava- Petržalka a elokované pracovisko 
Hrobákova sa vyradilo zo siete z ekonomických dôvodov.   
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky svojím 
rozhodnutím zo dňa 20.04.2016 akceptovalo žiadosť hlavného mesta a vyradilo uvedené 
elokované pracoviská zo siete.  
 V súlade so zmenou v sieti sa upravuje zriaďovacia listina centra  návrhom dodatku   
č. 2. 
 Z dôvodu, že správa o elokované pracovisko Hrobákova 5, Bratislava sa Protokolom 
o odňatí správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
a s ním súvisiacich práv a záväzkov číslo 11 88 0434 15 00 sa centru odňala, v návrhu 
dodatku č. 2 k zriaďovacej listine sa aktualizuje aj príloha zriaďovacej listiny č. 2 „Vecné 
a finančné vymedzenie nehnuteľného majetku k 30.09.2015 - pozemky“ a príloha zriaďovacej 
listiny č. 3 „Vecné a finančné vymedzenie nehnuteľného majetku k 30.09.2015 - budovy“. 
  V súvislosti s uvedeným predkladáme návrh Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Centra 
voľného času, Gessayova 6, Bratislava.  

Návrh zriaďovacej listiny bol konzultovaný s oddelením legislatívno-právnym a jeho 
pripomienka bola  akceptovaná. 

Predkladaný materiál bol dňa 22.09.2016 prerokovaný v komisii pre školstvo, vzdelávanie 
a šport mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a dňa 13.10.2016 v Mestskej 
rade hlavného mesta SR Bratislavy. 

 



(Návrh) 
 

Dodatok č. 2 
k Zriaďovacej listine  

schválenej uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky  
Bratislavy č. 713/2009 zo dňa 28.5.2009 v znení dodatku č. 1 zo dňa 1.10.2014  

 
Podľa čl. VII bod 1 Zriaďovacej listiny schválenej uznesením Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 713/2009 zo dňa 28.5.2009 v znení 
dodatku č. 1 zo dňa 1.10.2014 (ďalej len „zriaďovacia listina“) centra voľného času, 
rozpočtovej organizácie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, sa zriaďovacia 
listina mení a dopĺňa takto: 

 
 

 Čl. I  
 

1. Čl. I (Identifikácia organizácie) znie nasledovne: 
 
„Názov organizácie:  Centrum voľného času (CVČ) 
Zriaďovateľ:   Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
     Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
Sídlo organizácie:  Gessayova 6, 851 03 Bratislava 
Identifika čné číslo:  31810209 
Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia 
Dátum zriadenia:  1. júl 1986 
Vyučovací jazyk:  slovenský 
Súčasť organizácie  1. Elokované pracovisko, Vývojová 228, Bratislava.“ 
 

2. Príloha č . 2 zriaďovacej listiny znie nasledovne:  
 

„Vecné a finančné vymedzenie nehnuteľného majetku k 30.09. 2015 – pozemky 
 

p.č. 
názov katastralne 

územie 
parcelné číslo výmera v m² 

LV 
zverovací 
protokol 

hodnota  € 

1 
zastavaná 
plocha Petržalka 1093     1 544 3590 11 88 0091 03 00 76 877,12 

2 
zastavaná 
plocha Petržalka 1094     1 782 3590 11 88 0091 03 00 88 727,35 

  spolu               165 604,47 
                                                                               „ 

3. Príloha č.  3 zriaďovacej listiny znie nasledovne:      
 

„Vecné a finančné vymedzenie nehnuteľného majetku k 30.09. 2015 – budovy 
 

p.č. 
názov objektu katastrálne 

územie 
parcelné 
číslo 

súpisné číslo 
LV 

zverovací 
protokol 

zostatková cena  
€ 

1 
stavba na 
pozemku Petržalka 1093 1627 3590 11 88 0091 03 00 83 307,28 

  spolu           83 307,28 
      „ 

 

 



Čl. II.  

1.  Ostatné ustanovenia zriaďovacej listiny, ktoré neboli upravené týmto dodatkom, ostávajú 
nezmenené. 

2.  Tento dodatok nadobúda účinnosť 1. novembra 2016. 
 
 
  
 
                                                                                                     JUDr. Ivo Nesrovnal 
                                                                                                                 primátor 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

KOMISIA  PRE  ŠKOLSTVO, VZDELÁVANIE A ŠPORT 
MESTSKÉHO  ZASTUPITEĽSTVA  HL.  MESTA  SR  BRATISLAVY 

PRIMACIÁLNE.  NÁM. 1,   PSČ  814 99  BRATISLAVA 1 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 

S t a n o v i s k o 
 

k Návrhu Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Centra voľného času Gessayova 6, Bratislava 
 
 
 
Komisia po prerokovaní návrhu a diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť Návrh Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine 
Centra voľného času Gessayova 6, Bratislava 
 
Hlasovanie:   
za  -     11 
proti  -     0 
zdržal sa -     0 
 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
 
 
Bratislava 22.09.2016 

 
Mgr. Rastislav Žitný, v.r. 

predseda komisie pre školstvo, 
vzdelávanie a šport MsZ 

 
 
 
 

Za správnosť: 
PaedDr. Marián Valovič 
tajomník komisie  



Návrh Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Centra vo ľného času Gessayova 6, 
Bratislava 
Uznesenie 406/2016 
zo dňa 13.10.2016 
22 
Kód uzn.: 1.3. 
5.2. 
5.2.4. 
Kód uzn.: 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 
odporú ča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváli ť Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Centra voľného času, Gesayova 6, Bratislava, s 
účinnosťou od1. novembra 2016. 


