
 

 

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa 

Šíravská 7, 821 07  Bratislava 
 

Dodatok č. 4 
k Zriaďovacej listine 

Materskej školy Kríková 20, Bratislava 
vydanej Okresným úradom Bratislava II, Tomáškova ulica č. 20, 826 09 Bratislava dňa 

02.12.1997 pod č. j. Predn. A97/10528-001 s účinnosťou 01.01.1998 v znení dodatku č. 

1 vydaného Okresným úradom  Bratislava II, Tomášiková ulica č. 20, 826 09 Bratislava 

dňa 31.08.1998 s účinnosťou od 01.09.1998, dodatku č. 2 vydaného mestskou časťou 

Bratislava-Vrakuňa dňa 01.07.2002 s účinnosťou od 01.07.2002 a Zriaďovacej listiny 

školy vydanej mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa dňa 16.12.2004 pod č. j. 4600/04 

s účinnosťou od 01.01.2005, dodatku č. 1 vydaného mestskou časťou Bratislava-

Vrakuňa dňa 21.11.2007 s účinnosťou od 01.12.2007 a dodatku č. 2 vydaného mestskou 

časťou Bratislava-Vrakuňa zo dňa 20.12.2012  s účinnosťou od 01.01.2013 a dodatku č. 

3 vydaného mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa dňa 24.08.2017 s účinnosťou od 

01.09.2017 (ďalej len „Zriaďovacia listina“). 

 

I.  ČASŤ 

 

Týmto dodatkom sa nahrádza text zriaďovacej listiny, pričom jej úplné nové znenie je 

nasledovné: 

ZRIAĎOVACIA LISTINA 
 

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. l) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 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 

v znení neskorších predpisov, podľa ustanovenia § 21 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a § 16, 28, 30, 114 a 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov vydáva zriaďovaciu listinu 

 

Materská škola Kríková 20, Bratislava  
 

Čl. 1 
Zriaďovateľ 

 

1.Označenie zriaďovateľa:  Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava 

 

Čl. 2 

Identifikačné údaje školy 

 
1. Názov školy:   Materská škola Kríková 20, Bratislava     



2. Druh a typ:                        materská škola  

3. Sídlo (adresa):   Kríková 20, 821 07 Bratislava     

4. Identifikačné číslo:  30796733 

5.  Názov a adresu subjektov, ktoré sú súčasťou školy:  

              Školská jedáleň Kríková 20, 821 07 Bratislava  

   Elokované pracovisko (ďalej len „EP“) Šíravská 8, 821 07 Bratislava 

   Školská jedáleň EP Šíravská 8, 821 07 Bratislava 

6. Vyučovací jazyk:           slovenský 

7. Dátum zriadenia školy:          01.01.2005 

    Dátum zriadenia školskej jedálne:        01.01.2005 

    Dátum zriadenia EP Šíravská 8:         01.01.2005 

    Dátum zriadenia školskej jedálne v objekte EP Šíravská 8: 01.01.2005 

 

Čl. 3 

 
1. Vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií, 

pre ktoré sa škola alebo školské zariadenie zriaďuje 

a) Materská škola podľa § 16 a § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s 

princípmi a cieľmi výchovy 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. 

2.  Forma hospodárenia 

     rozpočtová organizácia obce s právnou subjektivitou, napojená na rozpočet zriaďovateľa. 

3. Označenie štatutárneho zástupcu školy: riaditeľ 

3. Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola spravuje 

Škola hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom vo vlastníctve mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa, ktorý jej bol odovzdaný do správy v zmysle príslušných právnych 

predpisov. Tento majetok vedie vo svojej účtovnej a  operatívnej evidencii. 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.  Materská škola  ako správca vedie majetok vo svojej 

účtovnej a operatívnej evidencii. Vecné a finančné vymedzenie majetku, ku ktorému má 

materská škola právo správy je vyčíslená podľa inventarizácie k 31.08.2020. Súpis majetku 

je uvedený v prílohe, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zriaďovacej listiny. 

 

Čl. 4 

Ostatné ustanovenia 

1. Určenie času, na ktorý sa škola alebo školské zariadenie zriaďuje: 



    Materská škola Kríková 20:           na dobu neurčitú  

    Školská jedáleň Kríková 20:          na dobu neurčitú     

    EP Šíravská 80:                              na dobu neurčitú  

    Školská jedáleň EP Šíravská 8:      na dobu neurčitú 

2. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení: 

    Materská škola Kríková 20:           Predn. A97/10528-001 zo dňa 31.08.1998  

    Školská jedáleň Kríková 20:  Predn. A97/10528-001 zo dňa 31.08.1998  

    EP Šíravská 8: Predn. A97/10528-001 zo dňa 31.08.1998 

    Školská jedáleň EP Šíravská 8:  Predn. A97/10528-001 zo dňa 31.08.1998 

 

Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmeny údajov zriaďovacej listiny je možné vykonať výhradne formou písomných 

dodatkov schválených Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

2. Vydanie tohto Dodatku č. 4 zriaďovacej listiny bolo schválené Uznesením  Miestneho   

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 204/XV/2020 dňa 08.09.2020. 

3.  Táto zriaďovacia listina nadobúda účinnosť dňa 08.09.2020. 

 

Čl. 6 

Zrušovacie ustanovenia 

 
Týmto Dodatkom č. 4 k Zriaďovacej listine sa z dôvodu legislatívnych zmien nahrádza znenie 

doterajšej zriaďovacej listiny materskej školy vydanej Okresným úradom Bratislava II, 

Tomáškova ulica č. 20, 826 09 Bratislava dňa 02.12.1997 pod č. j. Predn. A97/10528-001 

s účinnosťou 01.01.1998 v znení dodatku č. 1 vydaného Okresným úradom  Bratislava II, 

Tomášiková ulica č. 20, 826 09 Bratislava dňa 31.08.1998 s účinnosťou od 01.09.1998, 

dodatku č. 2 vydaného mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa dňa 01.07.2002 s účinnosťou od 

01.07.2002 a Zriaďovacej listiny školy vydanej mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa dňa 

16.12.2004 pod č. j. 4600/04 s účinnosťou od 01.01.2005, dodatku č. 1 vydaného mestskou 

časťou Bratislava-Vrakuňa dňa 21.11.2007 s účinnosťou od 01.12.2007 a dodatku č. 2 

vydaného mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa zo dňa 20.12.2012  s účinnosťou od 

01.01.2013 a dodatku č. 3 vydaného mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa dňa 24.08.2017 

s účinnosťou od 01.09.2017. 

 

 

 

JUDr. Ing. Martin Kuruc, v. r. 

     starosta 
 


