Mesto Kolárovo
Zriaďovacia listina
(úplné znenie)
Spis č. 2016/00190

o zriadení základnej školy s právnou subjektivitou
Mesto Kolárovo podľa § 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. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 747/2004 Z.z. vydáva túto

zriaďovaciu listinu školy s názvom:
Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo
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Článok 1
Názov, sídlo a právne postavenie základnej školy
Základná škola bola zriadená dňa 1. septembra 1961 na dobu neurčitú. Zriaďovacia
listina číslo sekr. 2001/00073 zo dňa 27.12.2001 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, na základe ktorého základná škola od 1.1.2002
nadobudla právnu subjektivitu.
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 základnej školy 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 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.
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 11.06.2007
dodatok číslo 2 k zriaďovacej listine.
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 02.07.2008
dodatok číslo 3 k zriaďovacej listine.
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 24.10.2012
dodatok číslo 4 k zriaďovacej listine.
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Mestské zastupiteľstvo vo svojom uznesení č. 644/2006 v bode A1 zo dňa 19.06.2006
bralo na vedomie udelenie čestného názvu zo strany komisie Ministerstva školstva SR na
udeľovanie čestných názvov školám pre základnú školu. Názov základnej školy znie :
Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás
Alapiskola, Školská 6, Kolárovo. Pre operatívnu potrebu možno používať skratku „ZŠ
s VJM M.Korvína“.
Adresa umiestnenia základnej školy : Školská 6, 946 03 Kolárovo
Evidenčné číslo (identifikačné číslo) základnej školy v sieti škôl a školských zariadení na
MŠ SR: 037861182.
Súčasťou školy je školský klub s názvom:
Školský klub detí, Školská 6, Kolárovo ako súčasť Základnej školy Mateja Korvína
s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo
Zriaďovateľom základnej školy je Mesto Kolárovo, so sídlom Kostolné nám. č. 1,
94603Kolárovo, IČO: 00306517.
Základná škola je samostatným právnym subjektom. Je rozpočtovou organizáciou Mesta
Kolárovo, hospodári na základe ročne schváleného rozpočtu. Vystupuje v právnych
vzťahoch vo vlastnom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.
Štatutárnym orgánom základnej školy je riaditeľ. Základná škola spravuje majetok
zriaďovateľa v hodnote zistenej pri inventarizácii k 31.12.2007 v nasledovnom zložení:
Budovy
v hodnote
432 508,25 €
Stavby
v hodnote
7 727,43 €
Stroje a zariadenie
v hodnote
1 659,70 €
Dlhodobý drobný hmotný majetok
v hodnote
5 391,56 €
Celkom dlhodobý hmotný majetok
v hodnote
447 286,94 €
e) Drobný hmotný majetok
v hodnote
88 551,44 €
Z toho ŠKD
v hodnote
2 733,62 €
f) Drobný hmotný majetok vedený v OTE
v hodnote
56 087,18 €
g) Bankové účty
v hodnote
32 234,68 €
h) Účet sociálneho fondu
v hodnote
1 087,07 €
i) Peniaze, ceniny
v hodnote
0,00 €
j) Pohľadávky
v hodnote
2 645,55 €
k) Záväzky
v hodnote
32 317,94 €
a)
b)
c)
d)

Článok 2
Predmet činnosti
Základná škola poskytuje základné vzdelanie, zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle
vedeckého poznania. V súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie poskytuje
mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú a ekologickú výchovu žiakov a umožňuje aj
náboženskú výchovu. Pripravuje žiakov na ďalšie štúdium a prax.

Článok 3
Riaditeľ základnej školy
Základnú školu riadi riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva zriaďovateľ na návrh Rady školy podľa príslušných
zákonných ustanovení. Riaditeľ základnej školy sa riadi pokynmi zriaďovateľa pri dodržiavaní právnych noriem.
Riaditeľ menuje a odvoláva svojich zástupcov. Riaditeľ školy riadi činnosť školy a školského klubu detí.
Riaditeľa školy zastupuje ním určený zástupca.
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Článok 4
Záverečné ustanovenie
Poslanie, úlohy a organizačné usporiadanie základnej školy je podrobne rozvedené
v štatúte školy, v pracovnom, vnútornom, organizačnom a prevádzkovom poriadku
základnej školy. Uvedené dokumenty sú vyhotovené riaditeľom základnej školy
a predložené na schválenie zriaďovateľovi.
Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine nadobúda účinnosť dňom 11.júna 2007 po jej schválení
Mestským zastupiteľstvom v Kolárove, uznesením č. 693/2006 A2 zo dňa 09.10.2006
a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky
č.DC-2007-9260/19194-3:098/ZŠ dňom 08.júna 2007 vo veci zmeny v sieti, ktorá spočíva
v zmene názvu základnej školy.
Dodatok číslo 3 k zriaďovacej listine nadobúda účinnosť dňom 29.05. 2008 po jeho
schválení Mestským zastupiteľstvom v Kolárove, uznesením č.320/2008 A/1/1 zo dňa
29.05.2008.
Dodatok č.2 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 základná škola.
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 základná škola.
V zmysle uznesenia MsZ číslo 403/2012 zo dňa 01.10.2012 Mestské zastupiteľstvo
v Kolárove berie na vedomie právo štatutárnych orgánov škôl a školských zariadení
vykonať úpravy vo vnútorných právnych normách
škôl a školských zariadení
podliehajúcich k schváleniu MsZ, vyplývajúcich v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. Zákon
o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) v znení neskorších predpisov, na ktoré nie je
potrebné rozhodnutie Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky.
Dodatok číslo 4 k zriaďovacej listine nadobúda účinnosť dňom 24.10.2012 podpísaním
primátorom mesta.
Dodatok číslo 4 k zriaďovacej listine bolo vydané vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých 1
originál ostáva založený na oddelení školstva Mestského úradu a 1 vyhotovenie obdrží
škola.

V Kolárove, 19.07. 2016

Árpád Horváth
primátor mesta

