Mesto Kolárovo
Zriaďovacia listina školského zariadenia
Školská jedáleň, Školská 6, Kolárovo,
(úplné znenie)
číslo spisu 2016/220
Mesto Kolárovo v zmysle § 22 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so zákonom č zákonom
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle 245/2008 Z.z. Zákon o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) vydáva túto
zriaďovaciu listinu
školského zariadenia:
Školská jedáleň, Školská 6, Kolárovo,
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Článok 1
Názov, sídlo a právne postavenie školského zariadenia
Školská kuchyňa a školská jedáleň, Školská 6, Kolárovo bola zriadená dňa 1.
septembra 1961 na dobu neurčitú. Zriaďovacia listina číslo : sekr. 2001/00060 zo dňa
31.12.2001 bola vydaná Okresným úradom v Komárne v zmysle ustanovenia podľa §
8 ods. 3 zákona č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s poukazom na § 13 ods.
4 písm. e) citovaného zákona, v nadväznosti na ustanovenie podľa § 5 ods. 1 zákona č.
542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov.
S účinnosťou od 1.7.2002 v zmysle uznesenia MsZ č. 230/2002 C zo dňa 27.6.2002 a
§ 4 ods. 1 a 2 zákona č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov prešla zriaďovateľská pôsobnosť školského
zariadenia na Mesto Kolárovo.
Mesto Kolárovo v zmysle § 2 Zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v nadväznosti na
zákon č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení
neskorších predpisov a ustanovenia § 2 zákona č. 279/1993 Z.z. o školských
zariadeniach v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom č. 303/1995
Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov vydalo dňa 1.7.2002
dodatok č. 1 k zriaďovacej listine.
Dodatok číslo 3 k zriaďovacej listine nadobúda účinnosť dňom 16.07. 2008 po jeho
schválení Mestským zastupiteľstvom v Kolárove, uznesením č.320/2008 A/1/12) zo
dňa 29.05.2008.
Mesto Kolárovo v zmysle § 22 ods 3. zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo dňa
20.08.2012 dodatok číslo 4 k zriaďovacej listine.
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Mesto Kolárovo v zmysle § 22 ods 3. zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov vydalo dňa 23.8.2016 dodatok číslo 5 k zriaďovacej listine.
Názov školského zariadenia znie : Školská jedáleň, Školská 6, Kolárovo. Pre
operatívnu potrebu možno používať skratku „ŠJ Školská“.
Adresa umiestnenia školského zariadenia: Školská 6, 946 03 Kolárovo.
Evidenčné číslo školského zariadenia v sieti škôl a školských zariadení na MŠ SR:
7100076134, dátum zaradenia do siete: 1.9.1961.
Zriaďovateľom školského zariadenia je Mesto Kolárovo, so sídlom Kostolné nám. č.
1, 946 03 Kolárovo, IČO: 00306517. Štatutárny orgán zriaďovateľa je primátor mesta.
Školské zariadenie je súčasťou rozpočtovej organizácie Mesta Kolárovo so sídlom
Kostolné námestie č. 1, 946 03 Kolárovo, IČO: 00306517. Nadriadeným orgánom je
primátor Mesta Kolárovo.
Školské zariadenie nemá právnu subjektivitu. Nemôže samostatne nadobudnúť práva
a záväzky. Hospodári so schváleným rozpočtom ktorý je súčasťou rozpočtu
zriaďovateľa. Školské zariadenie hospodári majetkom zriaďovateľa v hodnote
zistenej pri inventarizácii k 31.12.2007 v nasledovnom zložení (údaje pôvodne v Sk sú
prepočítané kurzom 30,126 €/1 Sk) :
a) Budovy
v hodnote
0,00 €
b) Stavby
v hodnote
0,00 €
c) Stroje a zariadenie
v hodnote
2312,62 €
d) Dlhodobý drobný hmotný majetok
v hodnote
4826,76 €
e) Celkom dlhodobý hmotný majetok
v hodnote
7139,38 €
f) Drobný hmotný majetok a zásoby
v hodnote
7528,51 €
g) Drobný hmotný majetok vedený v OTE v hodnote
520,51 €
h) Bankové účty
v hodnote
7078,27 €
i) Peniaze, ceniny
v hodnote
0,00 €
j) Pohľadávky
v hodnote
575,38 €
k) Záväzky preplatky na stravnom
v hodnote
4332,33 €
l) Záväzky – dodávatelia
v hodnote
1772,81 €

Článok 2
Predmet činnosti
Školská jedáleň je zriadená na prípravu, konzumáciu a na výdaj jedál a nápojov
s jednozmennou prevádzkou.
Stravníkmi školskej jedálne sú deti, žiaci škôl a školských zariadení, zamestnanci
škôl a školských zariadení, bývalí zamestnanci, ktorí v školách a školských
zariadeniach pracovali do odchodu do dôchodku, detí a žiaci a zamestnanci škôl
alebo školských zariadení počas školských
prázdnin, ktorí sa zúčastňujú na
výchovno-vzdelávacích aktivitách, alebo športových aktivitách organizovaných v
rámci súťaží, olympiád alebo prehliadok, osoby v rámci
celospoločenských
programov podpory zdravia.
Školská jedáleň, Školská 6, Kolárovo
stravníkov:

v prvom rade zabezpečuje stravu pre

-

-

Základnej školy Františka Rákocziho II. s vyučovacím jazykom
maďarským–II.Rákóczi Ferenc Alapiskola, V.Palkovicha 3,
Kolárovo,
Základnej školy Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským
– Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo,
Materskej školy, Lesná 10, Kolárovo,
Elokovaných tried Materskej školy Lesná 10, Kolárovo na adrese
Lesná 8, Kolárovo,
Elokovaných tried Materskej školy s vyučovacím jazykom
maďarským – Óvoda, Brnenské námestie 16, Kolárovo, na adrese
Lesná 8, Kolárovo,

školská jedáleň:
- pripravuje jedlá a nápoje podľa odporúčaných výživových dávok
potravín, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské
stravovanie podľa vekových skupín stravníkov, pripravuje jedlá
a nápoje aj pre iné výdajné školské jedálne,
- pripravuje a vydáva diétne jedlá: pre diabetikov podľa platných
receptúr,
- zabezpečuje
hygienicky nezávadné a po stránke hmotnosti
zodpovedajúce rozdeľovanie jedál a nápojov na adrese Školská 6,
Kolárovo,
- vydáva jedlo diabetické, dovezené rodičmi, resp. dovezené z iných
školských kuchýň v hygienicky nezávadných nádobách,
- zabezpečí konzumáciu jedál a nápojov stravníkov škôl a školských
zariadení budove Školskej jedálne, Školská 6, Kolárovo,
- vykonáva prepravu jedla vyhotoveného v Školskej jedálni Školská
6, Kolárovo stravníkom materských škôl na adrese Lesná 8 a Lesná
10 v Kolárove,
- vykonáva prepravu dietného jedla pre diabetikov vyhotoveného
v Školskej jedálni Školská 6, Kolárovo aj na Školskú jedáleň,
Rábska 14, Kolárovo.

Článok 3
Vedúci školskej jedálne
Školskú jedáleň riadi vedúci školskej jedálne. Priamym nadriadeným vedúceho
školskej jedálne je vedúca oddelenia školstva Mestského úradu v Kolárove. Vedúci
školskej jedálne zodpovedá za prevádzku školskej jedálne a za dodržiavanie platných
právnych predpisov.
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Článok 4
Záverečné ustanovenie
Poslanie, úlohy a organizačné usporiadanie školského zariadenia, je podrobne
rozvedené v štatúte zariadenia, pracovnom, organizačnom a prevádzkovom poriadku
zariadenia. Uvedené dokumenty sú vyhotovené vedúcim zariadenia a predložené na
schválenie zriaďovateľovi.
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Úplné znenie zriaďovacej listiny vydanej na základe dodatku č. 2 k zriaďovacej
listine
nadobúda účinnosť dňom 17.10.2007, po jej schválení Mestským
zastupiteľstvom v Kolárove, uznesením č. 693/2006 A8, zo dňa 9.10.2006 a po
nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky
č.CD-2007-10939/22399-1:098 dňom 12.júla 2007 vo veci zmeny v sieti, ktorá
spočíva v zmene názvu materskej školy.
Dodatok číslo 3 k zriaďovacej listine nadobúda účinnosť dňom 16.07. 2008 po jeho
schválení Mestským zastupiteľstvom v Kolárove, uznesením č.320/2008 A/1/12) zo
dňa 29.05.2008.
Dodatok č.3 k zriaďovacej listine a jej úplné znenie bolo vydané vo dvoch
vyhotoveniach, z ktorých 1 originál ostáva založený na oddelení školstva Mestského
úradu a 1 vyhotovenie obdrží školské zariadenie.
Dodatok číslo 4 k zriaďovacej listine nadobúda účinnosť dňom 20.08. 2012 po jeho
schválení primátorom mesta. Zmeny v zriaďovacej listine zriaďovateľ je povinný
vykonať v zmysle § 141 zákona č. 245/2008 Z.z. Zákon o výchove a vzdelávaní
(školský zákon), preto nepodliehajú k schváleniu mestským zastupiteľstvom.
Dodatok č.4 k zriaďovacej listine a jej úplné znenie bolo vydané vo dvoch
vyhotoveniach, z ktorých 1 originál ostáva založený na oddelení školstva Mestského
úradu a 1 vyhotovenie obdrží školské zariadenie.
Dodatok číslo 5 k zriaďovacej listine nadobúda účinnosť dňom 01.09.2016 po jeho
schválení uznesením Mestského zastupiteľstva v Kolárove č. 465/2016 zo dňa
27.06.2016.
Dodatok číslo 5 k zriaďovacej listine a úplné znenie zriaďovacej listiny bolo vydané
vo štyroch vyhotoveniach, z ktorých 3 originály ostávajú na oddelení školstva
Mestského úradu a 1 vyhotovenie obdrží školská jedáleň.

V Kolárove 23.08.2016

Árpád Horváth
primátor mesta

