ŠTATÚT
Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka, podľa § 11 ods. 4, pism.l,
zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení schvaľuje tento Štatút Strediska služieb školám
a školským zariadeniam Petržalka.

1)

2)
3)
4)

Článok 1
Úvodné ustanovenia
Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka (ďalej len "Stredisko
služieb")bolo zriadené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava– Petržalka
podľa zákona NR SR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení
neskorších predpisov, zákona NR SR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 279/1993
o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov a zák. NR SR č. 303/1995 Z.z.
o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov ako rozpočtová organizácia,
ktorá je svojimi príjmami a výdavkami naviazaná na rozpočet Mestskej časti
Bratislava-Petržalka (zriaďovateľa).
Stredisko služieb je právnická osoba. Vo všetkých právnych vzťahoch vystupuje vo
vlastnom mene a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.
Sídlom je Bohrova 1, 851 01 Bratislava - Petržalka.
Štatút Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka na základe zákonov
a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov podrobnejšie vymedzuje hlavné
úlohy, zásady činnosti, pôsobnosť, organizáciu a hospodárenie Strediska služieb.
Článok 2
Hlavné úlohy

1) Hlavnou úlohou Strediska služieb je poskytovať odbornú, technickú, metodickú
a materiálnu pomoc školám a školským zariadeniam pri zabezpečovaní ich prevádzky.
2) Pre školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity nachádzajúce sa v Mestskej
časti Bratislava- Petržalka plní hlavné úlohy v oblasti:
a/ energetického a vodného hospodárstvo,
b/ majetkovej a bytovej agendy,
c/ komplexnej technickej, ekonomickej, mzdovej a personálnej agendy.
d/ vo vzťahu k štátnemu rozpočtu a rozpočtu obce plní úlohy vyplývajúce zo zákona
č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov,
e/ pri správe majetku štátu, plní úlohy vyplývajúce zo zák. č. 278/1993 Z.z.o správe
majetku štátu v znení neskorších predpisov,
f/ ďalej plní úlohy na úseku kontrolnej činnosti, požiarnej ochrany, ochrany
služobného tajomstva, informatiky, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
g/ pri vybavovaní sťažnosti, podnetov a petícií občanov, zákonných zástupcov žiakov
škôl a školských zariadení vo svojej pôsobnosti, týkajúce sa predmetu jeho
činnosti,
h/ plní úlohy ustanovené inými všeobecne záväznými právnymi predpismi
a rozhodnutiami zriaďovateľa
i/ pri správe majetku obce plní úlohy v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov,
3) Podrobnejšie vymedzenie vyššie uvedených úloh ustanovuje organizačný poriadok
Strediska služieb.

Článok 3
Pôsobnosť a kompetencie
1) Stredisko služieb ako účelové školské zariadenie bolo zriadené na zabezpečovanie
plnenia úloh v zmysle predmetu činnosti pre školy a školské zariadenia v Mestskej
časti Bratislava-Petržalka
2) Stredisko služieb v súlade so svojím predmetom činnosti, na základe dohôd môže
poskytovať služby aj:
a/ školám a školským zariadeniam s právnou subjektivitou v rámci Mestskej časti
Bratislava-Petržalka,
b/ školám a školským zariadeniam mimo územia Mestskej časti Bratislava–
Petržalka.
Článok 4
Predmet činnosti
1) V rámci realizácie predmetu činnosti, zabezpečuje najmä tieto úlohy:
a/ vykonáva bežné opravy a údržbu škôl a školských zariadení vlastnými
kapacitami,
b/ zabezpečuje verejné obstarávanie tovarov, prác a služieb spojené s riadnym
prevádzkovaním škôl a školských zariadení vo svojej pôsobnosti,
c/ zabezpečuje energetické a vodné hospodárstvo materských škôl a školské jedálne
pri materských školách,
e/ vedie evidenciu školských zariadení bez právnej subjektivity vo svojej pôsobnosti
vrátane všetkého hmotného a nehmotného majetku v ich užívaní,
f/ zabezpečuje komplexnú agendu služobných bytov v materských školách,
g/ pre školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity zabezpečuje komplexnú
protipožiarnu ochranu a ochranu bezpečnosti pri práci
h/ zabezpečuje investičné prostriedky a určuje priority realizovania stavebných
opráv škôl, školských zariadení na základe návrhov predkladaných zo škôl
a školských zariadení,
i/ vypracováva podklady modernizácií, rekonštrukcií škôl a školských zariadení,
j/ vytvára podmienky na riadne užívanie školských objektov v súlade s plnením ich
poslania,
m/ zabezpečuje prepravu materiálu a tovarov vlastnými dopravnými prostriedkami,
n/ vypracováva a riadi proces rozpisovania pridelených finančných prostriedkov
z ozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka a štátneho rozpočtu pre školské
zariadenia bez právnej subjektivity vo svojej pôsobnosti a kontroluje
dodržiavanie metodiky rozpisu,
o/ zabezpečuje komplexnú mzdovú a personálnu agendu k zamestnancom Strediska
služieb, škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity a zodpovedá za súlad
so zákonmi a všeobecne platnými predpismi v príslušnej oblasti,
p/ hospodári s finančnými prostriedkami, vyčlenenými na opravu, údržbu, úpravu,
modernizáciu, rekonštrukciu škôl, školských zariadení a priľahlých areálov,
zodpovedá za účelnosť ich využitia,
r/ pripravuje zriaďovateľovi podklady k uzavretiu zmlúv o nájme budov, miestností,
priľahlých priestorov školy alebo školských zariadení,
s/ zabezpečuje činnosť komisií zriadených pre plnenie predmetu svojej činnosti
/škodová komisia, vyraďovacia komisia, likvidačná komisia, bytová komisia,
komisia pre odškodňovanie úrazov/.

Článok 5
Organizačné členenie
1) Organizačné členenie Strediska služieb je nasledovné:
a/ riaditeľ
b/ zástupca riaditeľa
c/ technický úsek
d/ ekonomický úsek
e/ personálny a mzdový úsek
f/ úsek údržby
g/ 19 materských škôl
h/ 19 školských jedálni pri materskej škole
2) Podrobné vymedzenie organizačného členenia je vymedzené v Organizačnom poriadku
a Organizačnej schéme štruktúry Strediska služieb.
Článok 6
Riadenie a zamestnanci
1) Štatutárnym zástupcom Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka je
riaditeľ, ktorého na návrh starostu menuje a odvoláva Miestne zastupiteľstvo mestskej
časti Bratislava-Petržalka.
2) Riaditeľa v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností
zástupca riaditeľa. Riaditeľ môže poveriť aj v iných prípadoch zástupcu, aby ho
zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností.
3) Stredisko služieb má tieto stupne riadenia:
a/ riaditeľ
b/ zástupca riaditeľa,
c/ vedúci úsekov
d/ riaditeľky materských škôl
e/ vedúce školských jedálni
4) Vnútornú organizačnú štruktúru Strediska služieb, rozsah pôsobnosti a vzájomné
vzťahy organizačných útvarov, rozsah oprávnení a zodpovednosti vedúcich
zamestnancov upravuje organizačný poriadok strediska služieb.
5) Práva a povinnosti zamestnancov strediska sú ustanovené Zákonníkom práce a bližšie
určené pracovným poriadkom Strediska vydaného podľa § 84 Zákonníka práce.
Článok 7
Poradné orgány
1) Poradnými orgánmi Strediska služieb sú komisie, ktoré sú menované riaditeľom
Strediska služieb. Jedná sa o nasledovné komisie:
a/
b/
c/
d/
e/
f/

škodová komisia
vyraďovacia komisia
likvidačná komisia
komisia na odškodňovanie školských úrazov
sociálna komisia
bytová komisia

Článok 8
Hospodárenie
1) Stredisko služieb ako rozpočtová organizácia je naviazaná svojimi príjmami
a výdavkami na rozpočet Mestskej časti Bratislava-Petržalka. Stredisko služieb
hospodári s:
a/ finančnými prostriedkami pridelenými z rozpočtu Mestskej časti BratislavaPetržalka
b/ finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu
c/ nehnuteľným a hnuteľným majetkom zvereným Stredisku služieb do správy
Mestskou časťou Bratislava-Petržalka
2) Materské školy a školské jedálne sú preddavkové zariadenia, ktoré hospodária
s prideleným preddavkom z rozpočtu Strediska služieb.
Článok 9
Záverečné ustanovenia
1) Štatút a jeho dodatky schvaľuje Mestské zastupiteľstvo Bratislava-Petržalka ak
a/ došlo k zásadným zmenám pôsobnosti alebo úloh strediska
b/ zrušením právnych predpisov alebo iných riadiacich aktov, na základe ktorých plní
stredisko úlohy, vydaním nových právnych predpisov alebo iných riadiacich aktov,
obsahujúcich úlohy pre stredisko
c/ presunom pôsobností strediska na inú priamo riadenú organizáciu, má dôjsť k
závažným zmenám v zásadách činnosti alebo zásadách organizácie strediska nad
rámec pravidiel ustanovených týmto štatútom.
Článok 10
Zrušovacie ustanovenia
Zrušuje sa štatút Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka zo dňa
2.10.2002.
Článok 11
Účinnosť
Tento štatút nadobúda účinnosť dňa 1.7.2009.
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