MESTO

PODOLÍNEC

ZÁSADY
nakladania s majetkom mesta
v správe Základnej školy s materskou školou Podolínec.
(úplné znenie)
Článok 1
Základné ustanovenia
1.

Základná škola s materskou školou Podolínec (ďalej len škola) vykonáva správu majetku
mesta, ktorý prešiel do jeho vlastníctva delimitáciou z vlastníctva Slovenskej republiky (zákon
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zriaďovacia listina školy) a majetku, ktorý nadobudla pri
plnení svojich úloh z pridelených rozpočtových prostriedkov alebo ho získala od iných
subjektov (štatút školy).

2.

Škola ako správca majetku mesta je oprávnená a povinná s týmto majetkom nakladať v súlade
so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s týmito zásadami (Zákon o majetku obcí).

Článok 2
Hospodárenie s majetkom
1.

Škola ako správca majetku mesta je oprávnená a povinná :
a)

užívať majetok na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti (vymedzeného zriaďovacou
listinou v súlade s príslušnými právnymi predpismi) a činnosti s ním bezprostredne
súvisiacich,
b) udržiavať majetok v riadnom stave
c) chrániť majetok pred poškodením,zničením, stratou alebo zneužitím (vnútorná smernica
na ochranu majetku)
d) viesť o majetku účtovníctvo podľa platných predpisov a pokynov mesta (štatút školy, obeh
účtovných dokladov)
e) rozhodnúť o prebytočnosti majetku, pričom riaditeľ školy vydá písomné rozhodnutie o
majetku, ktorý je pre školu :
− dočasne prebytočný, t.j. že majetok je prebytočný prechodne a v budúcnosti môže byť
využívaný na plnenie úloh školy,
− trvale prebytočný, t.j. že neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť škole na plnenie
úloh,

2.

Schváleniu mestským zastupiteľstvom podlieha :
a) akýkoľvek prevod vlastníctva majetku mesta v správe školy (zákon o majetku obcí)
b) vyradenie majetku pri inventarizácii (obeh účtovných dokladov)
c) spôsob naloženia s majetkom, o ktorom riaditeľ školy rozhodol, že je pre školu trvale
prebytočný (zákon o majetku obcí)

3.

Schváleniu primátorom mesta podlieha :

a)

návrh zmluvy o nájme školských budov a miestností, o nájme priľahlých priestorov alebo
zariadenia školy ; nájomnú zmluvu podpisuje riaditeľ školy (štatút školy, zákon č.29/1984
Zb. o sústave základných a stredných škôl)
b) spôsob naloženia s majetkom, o ktorom riaditeľ školy rozhodol, že je pre školu dočasne
prebytočný

Článok 3
Prenájom a majetku
1.

Škola môže dať do nájmu nehnuteľný a hnuteľný majetok za týchto podmienok :
Druh majetku

2.

Doba nájmu
podľa rozhodn. riaditeľa
Športový areál
školy1)
Byt č.1-Ul.Školská 3 neurčitá

3.

Telocvičňa

podľa rozhodn. riad. školy1)

4.

Šatne a vestibul

podľa rozhodn. riad. školy1)

5.

Posilňovňa
Učebňa výpočt.
techniky

podľa rozhodn. riad. školy1)
podľa rozhodnutia riad.
školy1)
podľa rozhodnutia riad.
školy1)

1.

6.
7.

Učebňa

8.

Učebňa

Školská kuchyňa,
škol. jedáleň
Stany, turistická
10.
výbava
Lyže zjazdové,
11.
topánky
Lyže bežecké,
12.
topánky

9.

Účel prenájmu
športové a kultúrne
účely2)
služobný byt
športové a kultúrne
účely3)
podnikateľské
účely
posilňovanie3)
kurzy, prístup na
Internet
záujmová činnosť a
vzdel. aktivity
jednorázovo –
podnikateľské
účely
pečenie na rodinné
oslavy4)

Cena za nájom

letné prázdniny1)

rodinná rekreácia5)

0,50 €/deň/ks

na vedľajšie prázdniny alebo
na víkend
na vedľajšie prázdniny alebo
na víkend

rekreačné
lyžovanie6)
rekreačné
lyžovanie6)

podľa rozhodnutia riad.
školy1)
mimo prevádzky zariadenia

5 € / deň
podľa vyhlášky
3,50 €/hod.
10 €/hod.
0,50 € /1 os.
min. 3,50 € /hod.
2 €/hod.
3,50 €/hod.
3,50 €/hod.

0,50 €/deň/ks
0,50 €/deň/ks

1)

Riaditeľ školy rozhodne o dobe nájmu tak, aby nebolo obmedzené využitie priestoru a
materiálu na vyučovanie, mimoškolskú činnosť a pri výpožičke
2)
Iný spôsob využitia môže povoliť riaditeľ školy so súhlasom zriaďovateľa
3)
Zamestnanci školy môžu využívať telocvičňu a posilňovňu zdarma (Kolektívna zmluva)
4)
Podmienkou prenájmu je prítomnosť kuchárky,zamestnankyne školy; zamestnanci školy zaplatia
len prevádzkové náklady (voda, el. energia)
5)
Len pre zamestnancov školy a rodičov žiakov školy
6)
Len pre zamestnancov a žiakov školy.
2. Pri prenájme telocvične a školskej kuchyne škola v nájomnej zmluve uvedie, že nezodpovedá za
prípadné úrazy, ku ktorým môže dôjsť pri používaní uvedených zariadení.
3. Škola dáva do bezplatného užívania telocvičňu v týchto prípadoch:

a) volejbalovému oddielu MsTJ,
b) športovej komisii MsZ na organizovanie turnajov,
c) SOŠ sv. Klementa Hofbauera na vyučovanie telesnej výchovy a organizovanie školských
turnajov,
d) OO PZ v Podolínci na služobnú telesnú výchovu v rozsahu
2 hod. týždenne
e) cvičenie žien v rozsahu 2 hod. týždenne
4. Podmienky využívania telocvične podľa bodu 3/ dohodne riaditeľ školy so zodpovednými
zástupcami zmienených organizácií.

Článok 4
Prechodné a záverečné ustanovenia.
1.
2.

3.
4.

Nájomná zmluva na byt č.1 na Ul. Školskej č. 2, uzatvorená pred schválením týchto zásad
ostáva v platnosti.
Prenájom majetku mesta v správe školy uvedeného v Článku 3 ods. 1, ktorý bol dohodnutý v
súlade s týmito zásadami, nepodlieha ďalšiemu schvaľovaniu. Prenájom iného majetku
schvaľuje primátor mesta. (štatút školy)
Finančné prostriedky získané z prenájmu majetku mesta zúčtuje škola prostredníctvom
príjmov a výdavkov svojho rozpočtu.
Tieto zásady boli schválené MsZ dňa 12. júna 2003 a nadobúdajú platnosť od 13. júna 2003.

MESTO

PODOLÍNEC

ZÁSADY
nakladania s majetkom mesta
v správe Základnej školy s materskou školou Podolínec.
Článok 1
Základné ustanovenia
3.

Základná škola s materskou školou Podolínec (ďalej len škola) vykonáva správu majetku
mesta, ktorý prešiel do jeho vlastníctva delimitáciou z vlastníctva Slovenskej republiky (zákon
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zriaďovacia listina školy) a majetku, ktorý nadobudla pri
plnení svojich úloh z pridelených rozpočtových prostriedkov alebo ho získala od iných
subjektov (štatút školy).

4.

Škola ako správca majetku mesta je oprávnená a povinná s týmto majetkom nakladať v súlade
so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s týmito zásadami (Zákon o majetku obcí).

Článok 2
Hospodárenie s majetkom
4.

Škola ako správca majetku mesta je oprávnená a povinná :
f)

užívať majetok na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti (vymedzeného zriaďovacou
listinou v súlade s príslušnými právnymi predpismi) a činnosti s ním bezprostredne
súvisiacich,
g) udržiavať majetok v riadnom stave
h) chrániť majetok pred poškodením,zničením, stratou alebo zneužitím (vnútorná smernica
na ochranu majetku)
i) viesť o majetku účtovníctvo podľa platných predpisov a pokynov mesta (štatút školy, obeh
účtovných dokladov)

j)

5.

rozhodnúť o prebytočnosti majetku, pričom riaditeľ školy vydá písomné rozhodnutie o
majetku, ktorý je pre školu :
− dočasne prebytočný, t.j. že majetok je prebytočný prechodne a v budúcnosti môže byť
využívaný na plnenie úloh školy,
− trvale prebytočný, t.j. že neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť škole na plnenie
úloh,

Schváleniu mestským zastupiteľstvom podlieha :
d) akýkoľvek prevod vlastníctva majetku mesta v správe školy (zákon o majetku obcí)
e) vyradenie majetku pri inventarizácii (obeh účtovných dokladov)
f) spôsob naloženia s majetkom, o ktorom riaditeľ školy rozhodol, že je pre školu trvale
prebytočný (zákon o majetku obcí)

6.

Schváleniu primátorom mesta podlieha :
c)

návrh zmluvy o nájme školských budov a miestností, o nájme priľahlých priestorov alebo
zariadenia školy ; nájomnú zmluvu podpisuje riaditeľ školy (štatút školy, zákon č.29/1984
Zb. o sústave základných a stredných škôl)
d) spôsob naloženia s majetkom, o ktorom riaditeľ školy rozhodol, že je pre školu dočasne
prebytočný

Článok 3
Prenájom a majetku
2.

Škola môže dať do nájmu nehnuteľný a hnuteľný majetok za týchto podmienok :
Druh majetku

Doba nájmu

1. Športový areál

podľa rozhodn. riaditeľa
školy1)
3. Byt č.1-Ul.Školská 3 neurčitá
podľa rozhodn. riad. školy1)
4. Telocvičňa

5. Telocvičňa, ŠJ ZŠ

podľa rozhodn. riad. školy1)

6. Posilňovňa

podľa rozhodn. riad. školy1)

7. Učebňa výpočt.

podľa rozhodnutia riad.
školy1)
podľa rozhodnutia riad.
školy1)
podľa rozhodnutia riad.
školy1)

techniky

8. Učebňa
9. Učebňa
10. Ostatné učebne,
11. Školská kuchyňa,

podľa rozhodn. riaditeľa
školy1)
mimo prevádzky zariadenia

škol. jedáleň
12. Stany, turistická

letné prázdniny1)

škol. jedáleň

Účel prenájmu

Cena za nájom

športové a kultúrne
účely2)
služobný byt
športové a kultúrne
účely3)
podnikateľské
účely
posilňovanie3)

150Sk / deň

jednorázovo –
podnikateľské
účely
podnik. činn. kul.a
spol. akcie
pečenie na rodinné
oslavy4)
rodinná rekreácia5)

70 Sk/hod.

podľa vyhlášky
100 Sk/hod. až 200
Sk/hod.
300 Sk/hod.

100 Sk/hod. alebo
10Sk/hod./1 os.
kurzy, prístup na
100 Sk/hod. alebo
Internet
20 Sk/hod./1 os.
jednorázovo - CVČ 10 Sk/hod.

300 Sk za akciu
50 Sk/hod.
stan - 10Sk/deň

výbava

13. Lyže zjazdové,
topánky

14. Lyže bežecké,
topánky

na vedľajšie prázdniny alebo
na víkend
na vedľajšie prázdniny alebo
na víkend

rekreačné
lyžovanie6)
rekreačné
lyžovanie6)

spacák,lehátko - 5
Sk
po 10 Sk/deň
po 10 Sk / deň

1)

Riaditeľ školy rozhodne o dobe nájmu tak, aby nebolo obmedzené využitie priestoru a
materiálu na vyučovanie, mimoškolskú činnosť a pri výpožičke
2)
Iný spôsob využitia môže povoliť riaditeľ školy so súhlasom zriaďovateľa
3)
Zamestnanci školy môžu využívať telocvičňu a posilňovňu zdarma (Kolektívna zmluva)
4)
Podmienkou prenájmu je prítomnosť kuchárky,zamestnankyne školy; zamestnanci školy zaplatia
len prevádzkové náklady (voda, el. energia)
5)
Len pre zamestnancov školy a rodičov žiakov školy
6)
Len pre zamestnancov a žiakov školy.
2. Pri prenájme telocvične a školskej kuchyne škola v nájomnej zmluve uvedie, že nezodpovedá za
prípadné úrazy, ku ktorým môže dôjsť pri používaní uvedených zariadení.
3. Škola dáva do bezplatného užívania telocvičňu v týchto prípadoch:
a)

mestskej telovýchovnej jednote na tréningy volejbalového oddielu, oddielu karate a
futbalového oddielu,
b) športovej komisii MsZ na organizovanie turnajov,
c) SOU sv. Klementa Hofbauera na vyučovanie telesnej výchovy a organizovanie školských
turnajov,
d) OO PZ v Podolínci na služobnú telesnú výchovu v rozsahu
2 hod. týždenne
e) cvičenie žien - aerobik v rozsahu 2 hod. týždenne

4. Podmienky využívania telocvične podľa bodu 3/ dohodne riaditeľ školy so zodpovednými
zástupcami zmienených organizácií.

Článok 4
Prechodné a záverečné ustanovenia.
5.
6.

7.
8.

Nájomná zmluva na byt č.1 na Ul. Školskej č. 2, uzatvorená pred schválením týchto zásad
ostáva v platnosti.
Prenájom majetku mesta v správe školy uvedeného v Článku 3 ods. 1, ktorý bol dohodnutý v
súlade s týmito zásadami, nepodlieha ďalšiemu schvaľovaniu. Prenájom iného majetku
schvaľuje primátor mesta. (štatút školy)
Finančné prostriedky získané z prenájmu majetku mesta zúčtuje škola prostredníctvom
príjmov a výdavkov svojho rozpočtu.
Tieto zásady boli schválené MsZ dňa 12. júna 2003 a nadobúdajú platnosť od 13. júna 2003.

Zmena
ZÁSAD
nakladania s majetkom mesta
v správe Základnej školy s materskou školou Podolínec
zo dňa 12.06.2003
Článok 3
Prenájom a majetku
3.

Škola môže dať do nájmu nehnuteľný a hnuteľný majetok za týchto podmienok :
Druh majetku

Doba nájmu

Účel prenájmu

Cena za nájom

podľa rozhodn. riaditeľa
školy1)
14. Byt č.1-Ul.Školská 3 neurčitá

13. Športový areál
15. Telocvičňa

podľa rozhodn. riad. školy1)

16. Šatne a vestibul

podľa rozhodn. riad. školy1)

17. Posilňovňa

podľa rozhodn. riad. školy1)
podľa rozhodnutia riad.
školy1)
podľa rozhodnutia riad.
školy1)

Učebňa výpočt.
18.
techniky

19. Učebňa
20. Učebňa

podľa rozhodnutia riad.
školy1)

športové a kultúrne
účely2)
služobný byt
športové a kultúrne
účely3)
podnikateľské
účely
posilňovanie3)
kurzy, prístup na
Internet
záujmová činnosť a
vzdel. aktivity
jednorázovo –
podnikateľské
účely
pečenie na rodinné
oslavy4)

5 € / deň
podľa vyhlášky
3,50 €/hod.
10 €/hod.
0,50 € /1 os.
min. 3,50 € /hod.
2 €/hod.
3,50 €/hod.

Školská kuchyňa,
3,50 €/hod.
mimo prevádzky zariadenia
škol. jedáleň
Stany, turistická
letné prázdniny1)
rodinná rekreácia5) 0,50 €/deň/ks
22.
výbava
Lyže zjazdové,
na vedľajšie prázdniny alebo rekreačné
0,50 €/deň/ks
23.
topánky
na víkend
lyžovanie6)
Lyže bežecké,
na vedľajšie prázdniny alebo rekreačné
0,50 €/deň/ks
24.
topánky
na víkend
lyžovanie6)
1)
Riaditeľ školy rozhodne o dobe nájmu tak, aby nebolo obmedzené využitie priestoru a materiálu
na vyučovanie, mimoškolskú činnosť a pri výpožičke
2)
Iný spôsob využitia môže povoliť riaditeľ školy so súhlasom zriaďovateľa
3)
Zamestnanci školy môžu využívať telocvičňu a posilňovňu zdarma (Kolektívna zmluva)
4)
Podmienkou prenájmu je prítomnosť kuchárky,zamestnankyne školy; zamestnanci školy zaplatia
len prevádzkové náklady (voda, el. energia)
5)
Len pre zamestnancov školy a rodičov žiakov školy
6)
Len pre zamestnancov a žiakov školy.

21.

2. Pri prenájme telocvične a školskej kuchyne škola v nájomnej zmluve uvedie, že nezodpovedá za
prípadné úrazy, ku ktorým môže dôjsť pri používaní uvedených zariadení.
3. Škola dáva do bezplatného užívania telocvičňu v týchto prípadoch:
f) volejbalovému oddielu MsTJ,
g) športovej komisii MsZ na organizovanie turnajov,
h) SOŠ sv. Klementa Hofbauera na vyučovanie telesnej výchovy a organizovanie školských
turnajov,
i) OO PZ v Podolínci na služobnú telesnú výchovu v rozsahu
2 hod. týždenne
j) cvičenie žien v rozsahu 2 hod. týždenne

