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DELIMIT AcNÝ PROT()KOL

podpísaný v zmysle § 21 ods. 11 zákona C.523/2004 Z.z. o rozpoctových
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonovaz 34. riadneho zasadnutia
Mestského zastupitelstva y Prešove zo dna 30.18.2069-

20, -lO,20O9*

1. Odovzdávajúca organizácia: Základná umelecká škola - VO
Októbrová 32,080 01 Prešov
Zastúpená: Mgr. Euhomírom Gmmmorn"
ICO: 36159093
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobocka

Císlo Úctu: 4008065392/7500

2, lreberajúca organizácia: Základná umelecká škola J. PÔsch]a
Prostcjovská 36, 080 OJ Prešov
Zastúpená: Ladis]avom
ICO: 36159085
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobocka Pre:;ov

(~isloúctu: 4008163195/7500

Zriad'ovatel': Mesto Prešov - Mestský Úrad
Hlavná 73,080 Ol Prešov
ICO: 00327646
Bankové spojenie: CSOB a.s,>pobocka Prešov

Císlo Úctu: 4008549274/7500

C:lánok l
Právne dôvody deHmitáde

Na základeoznámeniaMestskéhoÚraduPrešov- odbor financnýzo di'1u27.O1.201O
s Úcinnost'ouod 01.01.2010 došlo k organizacnej zmene v Základnej umeleckej škole,
OktÓbrová32 , Prešov a Základnej umeleckej školy J. Ptíschla, Prostejovská 36, Prešov.

tejto org,mizacnej zmene prešlo 152 žiakov a 2 pedagogickí zarn.estnancizo ZU[; -
V)Ttvamýodbor, OktÓbrová 32, Prešov do stavu žiakov a zamestnancov ZUŠ 1. PÔschla,
Prostejovská 36, Prešova alokované pracovisko na uL Bernolákova 17 preš]o
J. P6schla, Prostejovská 36, Prešov.
Zriad'ovatel'omZUŠ -- YO, Októbrová 32, Prešov a ZUŠ J Päsehla Prostcjovská 36, Prešov

nadalej Mesto Prešov.

Clánok II
Predmet delimitácie

l. Predmetom delimitácie je majetok školy, mé~etkovépráva a iné práva a povinnosti,
cinnost' organizácie pod.l'a.zriad'ovacej tistiny odovzdávajúcej organizácie: ZUŠ -YO,
OktÓbrová32, Prešov) mestská rozpoctová organizácia.
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DELIMIT AcNÝ PROTOKOL

podpísaný v zmysle § 21 ods. II zákona c. 523/2004 Z.z. o rozpoctových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z 34. riadneho zasadnutia Komisie

Mestského zastupitelstva v Prešove zo dna 30.10.2009 J ,,!
/1

11'
!JJ10/ 3l =rH :;J.t-i

1. Odovzdávajúca organizácia: Základná umelecká škola - VO
Októbrová 32, 080 O1 Prešov
ZastÚpená: Mgr. Lubomírom Gumanom - riad. školy
ICO: 36159093
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobocka Prešov

Císlo úctu: 4008065392/7500

2. Preberajúca organizácia: Základná umelecká škola J. Päschla
Prostejovská 36, 080 O1 Prešov
Zastúpená: Ladislavom ŽilÍkom - riad. školy
ICO: 36159085
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobocka Prešov

Císlo úctu: 4008163195/7500

3. Zriadovatel: MestoPrešov- Mestský úrad
Hlavná 73,080 Ol Prešov
ICO: 00327646
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobocka Prešov

Císlo Úctu: 4008549274/7500

Clánok l
Právne dôvody delimitácie

Na základe oznámenia Mestského úradu Prešov - odbor financný zo dna 27.01.20 l O
s úcinnostou od 01.01.2010 došlo k organizacnej zmene v Základnej umeleckej škole,
Októbrová 32 , Prešov a Základnej umeleckej školy J. Päschla, Prostejovská 36, Prešov.
Pri tejto organizacnej zmene prešlo 152 žiakov a 2 pedagogickí zamestnanci zo ZUŠ -
výtvarný odbor, Októbrová 32, Prešov do stavu žiakov a zamestnancov ZUŠ J. Päschla,
Prostejovská 36, Prešova alokované pracovisko na ul. Bernolákova 17 prešlo do nájmu ZUŠ
J. Päschla, Prostejovská 36, Prešov.
Zriadovatelom ZUŠ - VO, Októbrová 32, Prešov a ZUŠ J Päschla Prostejovská 36, Prešov
je nadalej Mesto Prešov.

Clánok II
Predmet delimitácie

1. Predmetom delimitácie je majetok školy, majetkové práva a iné práva a povinnosti,
cinnost organizácie podla zriadovacej listiny odovzdávajÚcejorganizácie: ZUŠ -YO,
Októbrová 32, Prešov, mestská rozpoctová organizácia.



2. Základnú umeleckÚškolu - odbor výtvarný, Októbrová 32, Prešov zriadil Okresný
úrad v Prešove ako orgán štátnej správy na Úsekuškolstva, v zmysle ust. § 5 ods. l
zákona c. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
(zriadovacia listina) vedená pod c. j. OŠaK - 1682/97s úcinnost'ou od 01.01.1998 ako
rozpoctová organizácia na úseku školstva.
- dodatok C.1 - 34/02 DZL zo dna 29.07.2002 v súlade s § 22 zákona 596/2003

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve podpísaný primátorom mesta
Prešov Ing. Jurajom Kopcákom

- dodatok C.2 - Q/282-18/2007zo dna 30.03.2007v súlades § 22 zákona596/2003
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve podpísaný primátorom mesta
Prešov JUDr. Bavlom Hagyarim
s týmito hlavnými CilIDostami:(zriadovacia listina)
- ZUŠ - VO poskytuje základy vzdelávania v oblasti výtvarnej cinnosti (umenia)
- pripravuje žiakov na štúdium na stredných a vysokých školách umeleckého

zamerania vo výtvarných technikách a to: kresba, malba, grafika, dekoratívna
cinnost, modelovanie, tvarovanie

-ako nepovinný predmet (rozšírené vyucovanie) sa venuje tradicnej technike
solivárskej cipky (palickovanej cipky), základom pocítacovej grafiky,
hrnciarstvu, digitálnej fotky a od roku 2009 aj v oblasti vedenia textilného ateliéru
( designum ).

Clánok III
Obsah delimitácie

Obsahom delimitácie je:

1. NeobežllÝ majetok mesta Prešov v správe ZUŠ -VO, Októbrová 32 Prešov
v pobocke Bernolákova 17 ku rulu delimitácie:

aj Dlhodobý hmotný majetok v celkovej hodnote:

Názov majetku oe Oprávkv k 31.12.09 ze k 31.12.09

Elektrická komorová pec 2.257,16 1.871,24 = 385,92 €

Celkom: 385,92 €

Príloha C.2 - Prehlad dlhodobého hmotného majetku + oprávky

b) Majetok na podsúvahovýc/z úctoch:

- drobný dlhodobý hmotný majetok v OC
( DHM, ZUP)

11.581,33 €

drobný hmotný majetok v GC evidovaný v operatívnej
evidencii (DM l, UP)
Celkom:

1.350,92 €
12.932,25 €
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Príloha C. 3 - Miestny inv. zoznam drobného dlhodobého hmotného
majetku podla úložného miesta Ol - 17

Menovitý zoznam majetku podla jednotlivých položiek vo vecnom a financnom
vyjadrení s vycíslením obstarávacej ceny, oprávok a zostatkovej ceny je uvedený v prílohách
k delimitacnému protokolu:

2. Obežný majetok

a) 221 - bankový úcet (darovací) v celkovej hodnote a to:
- školné \ - za 152 žžakov (obdobie 1/2010)
- darovací príspevok - za 152 žiakov (obdobie 1/2010)

601 €
266 €

Celkom: 867 €

AKTÍVA SPOLU: (385,92 + 867) 1.252,92 €

Príloha c. 2 - Prehlad dlhodobého hmotného majetku + oprávky
Príloha c. 4 - Zoznam pedagógov a ich žiakov (darovací príspevok

a školné) za obdobie011,2010

3. Zúctovanie medzi subjektami verejnej správy

355 - Zúctovanie transferov rozpoctu obce a VÚC (ZC HDM) 385,92 €

4. Casové rozlíšenie

384 - Výnosy budúcich období (dary) 867 €

PASÍVA SPOLU: 1.252,92 €

5. Zamestnanci:

Pocet zamestnancov, ktorí prechádzajú ku dnu delimitácie na ZUŠ J. Päschla,
Prostejovská 36,080 Ol Prešov a to: 2 osoby

Mgr. Miriam Kavulicová Tomašiaková
PhDr. Anna Cuperová

Osobné doklady delimitovaných zamestnancov budú uschované u odovzdávajúcej
organizácii so zachovaním ochrany osobných údajov.

Príloha c. 15 - Menovitý zoznam zamestnancov a ich pracovné zaradenie
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Cl. IV
Ostatné náležitosti

1. Vztahy nedoriešené t)'mto delimitacným protokolom sÚvisiaces cinnostou
de1imitovanej organizácie budú riešené písomným dodatkom.

2. Tento delimitacný protokol sa vyhotovuje v piatich origináloch
3. Neoddelitelnou sÚcastou sú prílohy: (1-15)

Zriadovacia listina a jej dodatky c. 1 a C.2
Prehlad dlhodobého hmotného majetku + oprávky
Miestny inventárny zoznam drobného dlhodobého lll11otnéhomajetku podla
úložného miesta 01 - 17

Príloha C.4 Zoznam pedagógovaich žiakov ( darov. príspevok a školné obdobie 1/2010)
Príloha C.5 Žiadost zo dna 08.09.2009 o súhlas na zmenu prenajímatela nebytových

priestorov
Príloha C.6 Záväzné stanovisko ZUŠ 1. Päschla, Prostejovská 36 Prešov zo dna

08.09.2009
Príloha C.7 Žiadost o stanovisko nebytového priestoru ZUŠ - Bernoláková 17
PrílohaC.8 Stanoviskok žiadostiZUŠo vzdaniesa nebytovýchpriestorovna ZUŠ-

Bernoláková 17
Príloha C.9 Súhlas mesta Prešov na uzávretie nájomnej zmluvy so správcom nebytových

priestorov Prešov REAL S.r.o.
Príloha C.10 Žiadost o stanovisko - odpoved' MsÚ - OŠKaŠ; Hlavná 73 zo dna 29.09.2009

-Príloha C.11 Žiadosto záväzné stanovisko k org. zmene ZUŠ a následnému prevzatiu 1
pavilónu na ul. Bernolákova 17v Prešove od 01.01.2010

Príloha C.12 Žiadost o zverejnenie casti nehnutelnosti do správy
PrílohaC.13 Zápisnicaz 34. riadnéhovýjazdovéhozasadnutiaKomisieMestského ~

zastupitelstva v Prešove školstva a telesnej kultúry zo dna 20.10.2009
Príloha C. 14 Oznámenie zo dna 27.01.2010 o organizacnej zmene v ZUŠ Októbrová 32

Prešov a ZUŠ J. Päschla Prostejovská 36, Prešov
Príloha C.15 Menovitý zoznam zamestnancov a ich pracovné zaradenie

Príloha C.1
Príloha C.2
Príloha C.3

V Prešove: 01.01.2010
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ZUŠ-VO, Októbrová 32
zastúpená
Mgr. Lubomírom Gumanom

riaditelom školy
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Mesto Prešov zastúpené
JUDr. Pavlom Hagyarim

primátorom mesta

ZUŠ J. Poschla, Prostejovská 36
zastupená
LadislavomŽUíkom

riaditel'om školy


