
 

Mestská rada v PEZINKU 

dňa: 17.09.2019          číslo: 06 
 

 

06. Návrh na zmenu zriaďovacej listiny ZUŠ 
 

PREDKLADÁ:  Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok 

SPRACOVAL: Mgr. Katarína Bálintová, právnik MsÚ v Pezinku 

 

 

UZNESENIE MsR č. 2- ....../2019 
 

 

Mestská rada v Pezinku 

 

o d p o r ú č a  

Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku, 

v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

a VZN č. 1/2019 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Pezinok 

 

schváliť 

rozšírenie zriaďovacej listiny Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa 

v zmysle § 22 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve v znení neskorších predpisov  

 

NAVRHOVATEĽ:  Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, M. R. Štefánika 9, 902 

01 Pezinok  

 

ZRIAĎOVATEĽ:  Mesto Pezinok 
 

PREDMET: Rozšírenie zriaďovacej listiny Základnej umeleckej školy Eugena 

Suchoňa: 

od 01.10.2018 užíva ZUŠ nebytové priestory v objekte na M. R. 

Štefánika 10, 902 01 Pezinok: 

• miestnosť č. 114 (bývala zasadačka) vo výmere 186 m2 

• miestnosť č. 114 a) na 1. poschodí vo výmere 30,80 m2 

• priľahlé sociálne príslušenstvo (toalety) 

 

 

ÚČEL:  Zabezpečenie priestorov pre tanečný a hudobný odbor ZUŠ 



 

Dôvodová správa: 

 

Žiadateľ požiadal dňa 13.08.2019 mesto Pezinok o rozšírenie zriaďovacej listiny Základnej 

umeleckej školy Eugena Suchoňa (ďalej ako „ZUŠ“) tak, aby boli do správy ZUŠ zverené aj 

priestory v objekte na M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok miestnosť č. 114 (bývala 

zasadačka) vo výmere 186 m
2
, miestnosť č. 114 a) na 1. poschodí vo výmere 30,80 m

2
 

a priľahlé sociálne príslušenstvo (toalety). ZUŠ žiadosť odôvodnila skutočnosťou, že 

predmetné priestory dlhodobo aktívne využíva pre tanečný odbor (miestnosť č. 114) a pre 

hudobný odbor (miestnosť č. 114a). ZUŠ má v záujme naďalej využívať tento majetok mesta 

Pezinok v súlade s platnou legislatívou. 

 

Žiadateľ má záväzky voči Mestu vysporiadané. 

 

 

K materiálu predkladáme: 

  

01. Žiadosť o zverenie nebytových priestorov v objekte na M. R. Štefánika 

02. Zriaďovacia listina ZUŠ v znení jej dodatkov 

03. Návrh znenia dodatku č. 6 k zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy Eugena 

Suchoňa 

 

Spracovala dňa 22.08.2019 

Mgr. Katarína Bálintová  


