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N á v r h    n a    u z n e s e n i e 

 

 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

 

Berie na vedomie : 

Žiadosť o  zaradenie Elokovaného pracoviska SZUŠ, Ul. Dr. Janského 2, Žiar nad Hronom ako súčasti 

SZUŠ, Kamenárska č. 209, Hliník nad Hronom do siete škôl a školských zariadení.       

 

          

Súhlasí: 
 
so zaradením Elokovaného pracoviska SZUŠ, Ul. Dr. Janského 2, Žiar nad Hronom ako súčasti 

SZUŠ, Kamenárska č. 209, Hliník nad Hronom do siete škôl a školských zariadení s účinnosťou od 

01.09.2019. Súhlas  sa vydáva pre zriaďovateľa, fyzickú osobu, ktorá má oprávnenie podnikať, PhDr. 

Tatianu Ladiverovú, Š. Moysesa 440/52, Žiar nad Hronom, IČO 41051165, od 01.09.2019 v zmysle § 

11 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení a § 18 zákona č. 325/2012 Z.z., ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 

v znení nasledovných zmien a doplnkov a v súlade s § 18 ods.7 písm. l)  zákona č. 596/2003 Z.z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Elokované pracovisko SZUŠ, Ul. Dr. Janského 2, Žiar nad Hronom sa stane súčasťou SZUŠ, 

Kamenárska č. 209, Hliník nad Hronom na základe rozhodnutia MŠVVaŠ. 

Z ustanovenia  § 6 ods.12 písm. b)  zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyplýva, že Elokované pracovisko SZUŠ, Ul. 

Dr. Janského 2, Žiar nad Hronom v katastrálnom území mesta Žiar nad Hronom bude financované 

z podielových daní mesta Hliník nad Hronom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dôvodová správa 

 

Dňa 14.01.2019 bola doručená na mesto Žiar nad Hronom žiadosť PhDr. Tatiany Ladiverovej, U. Š. 

Moysesa 440/52 Žiar nad Hronom, IČO 41 051 165 žiadosť  o súhlasné stanovisko so zaradením  

Elokovaného pracoviska SZUŠ Ul. Dr. Janského č. 2 Žiar nad Hronom ako súčasti Súkromnej 

základnej umeleckej školy , Kamenárska č. 209, 966 01  Hliník nad Hronom do siete škôl a školských 

zariadení na najbližšom mestskom zastupiteľstve. Mesto Žiar nad Hronom sa k tejto žiadosti vyjadruje 

v súlade § 18 ods. 7 písm. l) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Na základe uvedeného 

požiadalo mesto Žiar nad Hronom žiadateľku v zmysle § 18 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

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

o nasledovné údaje a dokumentáciu: 

a)názov, adresu a identifikačné číslo zriaďovateľa, ak je zriaďovateľ právnická osoba; meno a 

priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo zriaďovateľa, ak je zriaďovateľ fyzická osoba,  

b)rozhodnutie o zaradení školy alebo školského zariadenia do siete, pri ktorom sa má elokované 

pracovisko zriadiť,  

c)zriaďovacia listina školy alebo zriaďovacia listina školského zariadenia, 

d)názov a adresu elokovaného pracoviska, 

e)predpokladaný počet všetkých detí, žiakov alebo poslucháčov, 

f)predpokladaný počet všetkých tried, 

g)výchovno-vzdelávací jazyk, 

h)predpokladaný dátum zriadenia elokovaného pracoviska, 

i)doklad o zabezpečení priestorov, 

 Okrem požadovanej dokumentácie boli doručené: 

- Koncepcia Elokovaného pracoviska Ul. Dr. Janského č. 2 Žiar nad Hronom ako súčasti Súkromnej 

základnej umeleckej školy , Kamenárska č. 209, 966 01  Hliník nad Hronom, 

- Súhlasné stanovisko riaditeľa Základnej školy na Ul, Dr. Janského č. 2 Žiar nad Hronom 

s prenájmom priestorov pre Elokované pracovisko Ul. Dr. Janského č. 2 Žiar nad Hronom ako súčasti 

Súkromnej základnej umeleckej školy , Kamenárska č. 209, 966 01  Hliník nad Hronom. 

- nájomná zmluva. 

Zaradenie Elokovaného pracoviska Ul. Dr. Janského č. 2 Žiar nad Hronom ako súčasti Súkromnej 

základnej umeleckej školy , Kamenárska č. 209, 966 01  Hliník nad Hronom do siete škôl a školských 

zariadení, nebude mať dopad na rozpočet mesta Žiar nad Hronom vo vzťahu k prerozdeľovaniu 

podielových daní subjektom v originálnej pôsobnosti mesta. 

 

 

Materiál bol vopred odkonzultovaný s poslancami mestského zastupiteľstva a prerokovaný na Komisii 

školstva a kultúry.



 

 


