
Mesto Prievidza podľa § 4 ods. 3 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení a v súlade s ustanoveniami § 22 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe  
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva  
 
 

Zriaďovaciu listinu 
 

Základnej školy s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/ 37, Prievidza 
 
 

I.  
Zriaďovateľ  

 
  Zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/ 
37, Prievidza je mesto Prievidza. 
 

II.  
Identifikácia školy 

 
názov školy :   Základná škola s materskou školou 
    Malonecpalská ulica 206/ 37, Prievidza 
druh :    základná škola s materskou školou 
typ :    plnoorganizovaná 
sídlo :    Malonecpalská ulica 206/ 37, 971 01 Prievidza 
IČO :    50895222 
 

III.  
Názov a adresa subjektov, ktoré sú súčasťou školy 

 
Súčasťou Základnej školy s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/ 37, 

Prievidza je : 
Školský klub detí, Malonecpalská ulica 206/ 37, 971 01 Prievidza, 
Školská jedáleň, Malonecpalská ulica 206/ 37, 971 01 Prievidza. 
 

IV.  
Výchovný a vyučovací jazyk 

 
Výchovným a vyučovacím jazykom v škole je slovenský jazyk. 

 
V.  

Forma hospodárenia 
 

Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/ 37, Prievidza 
je rozpočtová organizácia mesta Prievidza, ktorá hospodári samostatne, v súlade 
s rozpočtom schváleným Mestským zastupiteľstvom v Prievidzi. 
 
 
 
 
 



VI.  
Dátum zriadenia 

Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/ 37, Prievidza 
sa zriaďuje dňom 1. september 2017. 
 

VII.  
Predmet činnosti 

 
 Základná škola uskutočňuje výchovu a  vzdelávanie podľa § 16 a § 29 zákona 
č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s princípmi a cieľmi 
výchovy a vzdelávania 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. Základná 
škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školských vzdelávacích 
programov, ktoré poskytujú základné vzdelanie, členiace sa na primárne vzdelanie a 
nižšie stredné vzdelanie. 
 Materská škola uskutočňuje výchovu a vzdelávanie podľa § 28 zákona č. 
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 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. 

Školský klub detí, podľa § 114 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku v 
základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa školského výchovného 
programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na 
uspokojenie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských 
prázdnin. 
 Školská jedáleň, podľa § 140 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, sa zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov 
v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. 
  

VIII.  
Štatutárny orgán 

  
Štatutárnym orgánom je riaditeľ školy, ktorého vymenúva na dobu funkčného 

obdobia a odvoláva zriaďovateľ školy, mesto Prievidza,  v zmysle § 3 ods. 1 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. 
 

IX.  
Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola spravuje 

 
Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/ 37, Prievidza 

spravuje majetok, ktorý jej bol zverený na plnenie predmetu jej činnosti. Základná 
škola s materskou školou je povinná spravovaný majetok viesť vo svojej účtovnej a 
operatívnej evidencii. 



Finančná hodnota zvereného nehnuteľného majetku je vyčíslená v 
protokoloch o zverení nehnuteľného majetku. 
Finančná hodnota zvereného majetku hmotného investičného, nehmotného 
investičného, finančných investícií, drobného hmotného majetku, zoznamu 
investičných akcií, zásob, finančných aktív, pohľadávok a záväzkov je vyčíslená 
podľa inventarizácie k 31.08.2017. 
 

X.  
Doba zriadenia školy 

 
Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/ 37, Prievidza 

sa zriaďuje na dobu neurčitú. 
 

 
XI.  

Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete 
 

Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/ 37 , Prievidza 
Dátum: 16.01.2017 , Rozhodnutie č. : 2017-653/ 1216:1-10H0/1, 
 

Školský klub detí, Malonecpalská ulica 206/ 37 , Prievidza ako súčasť 
Základnej školy s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/ 37, Prievidza 
Dátum: 16.01.2017 , Rozhodnutie č. : 2017-653/ 1216:1-10H0/2, 
 

Školská jedáleň, Malonecpalská ulica 206/ 37 , Prievidza ako súčasť 
Základnej školy s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/ 37, Prievidza 
Dátum: 16.01.2017 , Rozhodnutie č. : 2017-653/ 1216:1-10H0/3. 
 
 

XII.  
Záverečné ustanovenia 

 
1. Vydanie tejto zriaďovacej listiny bolo schválené Uznesením MsZ v Prievidzi  
     č. ...../17  dňa 26.06.2017. 
2.  Zmeny údajov v tejto zriaďovacej listine je možné vykonať výhradne formou 
     písomných dodatkov schválených MsZ v Prievidzi. 
3. Táto zriaďovacia listina nadobúda účinnosť 1. septembrom 2017. 
 
 
 
V Prievidzi 26.06.2017 
 
 
 
 
 
 
 
      JUDr. Katarína Macháčková 
       primátorka mesta  


