Mestská časť Bratislava-Vrakuňa
Šíravská 7, 821 07 Bratislava

Zriaďovacia listina
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa podľa ustanovenia § 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, § 21 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008
Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
vydáva
zriaďovaciu listinu

Materská škola
Bodvianska 4, Bratislava

1. Zriaďovateľ:
IČO:

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa,
Šíravská 7, 821 07 Bratislava
00 603 295

2. Názov školy:
Sídlo školy:
Druh a typ školy:
IČO školy:

Materská škola, Bodvianska 4, Bratislava
Bodvianska 4, 821 07 Bratislava
materská škola
53 200 331

3. Názov a adresa subjektu,
ktorý je súčasťou školy:

Školská jedáleň, Bodvianska 4, Bratislava

4. Vyučovací jazyk školy:

slovenský

5. Forma hospodárenia:

rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou

6. Dátum zriadenia školy:
Dátum zriadenia školskej jedálne:

1. september 2020
1. september 2020

7. Vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií:
a) Materská škola je začlenená v sústave škôl poskytujúcich stupeň vzdelania podľa § 16 a
§28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zabezpečuje predprimárne
vzdelanie, ktoré získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu
odboru vzdelávania v materskej škole. 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.
b) 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. Školská jedáleň môže poskytovať svoje služby pre
deti a zamestnancov škôl a školských zariadení, prípadne aj iné fyzické osoby aj v čase
školských prázdnin so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu
verejného zdravotníctva.
8.

Štatutárny orgán materskej školy a školskej jedálne:

riaditeľ školy

9.

Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola spravuje:
Škola hospodári a vedie vo svojej účtovnej a operatívnej evidencii:
- Hnuteľný majetok, ktorý je vo vlastníctve zriaďovateľa. Škola vo svojom mene
nadobúda práva a zaväzuje sa vo vzťahu k iným právnickým a fyzickým osobám
vystupuje ako správca a užívateľ tohto majetku podľa zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov.
- Nehnuteľný majetok je škole daný do správy. Nehnuteľný majetok je škola oprávnená
užívať v rozsahu vymedzenom v protokole o zverení majetku.
Vlastník budovy: Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava
LV:
2764
Budova je jednopodlažná:
1NP
Škola spravuje majetok, ktorý jej bol zverený na plnenie vymedzeného poslania a predmetu
jej činnosti. Tento majetok vedie vo svojej účtovnej a operatívnej evidencii, ktorý je v
zmysle zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa uvedený v
protokoloch o prevode správy majetku.
Vecné a finančné vymedzenie majetku, ku ktorému má materská škola právo správy, je
vyčíslené podľa inventarizácie k 31.08.2020. Táto je neoddeliteľnou prílohou tejto
zriaďovacej listiny. Súpis majetku je uvedený v prílohe, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť
tejto zriaďovacej listiny.

10. Určenie času, na ktorý sa škola a školské zariadenie zriaďuje:
Materská škola:
Školská jedáleň:

na dobu neurčitú
na dobu neurčitú

11. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení:
Materská škola, Bodvianska 4, Bratislava a Školská jedáleň, Bodvianska 4, Bratislava, ako
súčasť Materskej školy, Bodvianska 4, Bratislava, sú zaradené do siete škôl a školských
zariadení rozhodnutím č. 2020/13888:3-A2130, zo dňa 13.07.2020.
12. Záverečné ustanovenia
Táto zriaďovacia listina bola schválená Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa dňa 20.08.2020 uznesením číslo 197/XIV/2020. Táto zriaďovacia
listina je vyhotovená v dvoch origináloch, po jednom vyhotovení pre zriaďovateľa a pre
školu. Táto zriaďovacia listina nadobúda platnosť dňom jej schválenia a účinnosť od
01.09.2020.

JUDr. Ing. Martin Kuruc, v. r.
starosta

