Zriaďovacia listina
(úplné znenie)

Mesta Kolárovo
Číslo spisu : 2012/323

o zriadení zariadenia školského stravovania bez právnej subjektivity
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:

Výdajná školská jedáleň, Lesná 10, Kolárovo, ktorá je súčasťou Materskej
školy, Lesná 10, Kolárovo
Článok 1
Názov, sídlo a právne postavenie školského zariadenia
1.

Výdajná školská kuchyňa pri školskej jedálni, Lesná 10, Kolárovo, ktorá je súčasťou
Materskej školy, Lesná 10, Kolárovo bola zriadená uznesením MsZ č. 136/2007 A4 zo
dňa 16.7.2007 a po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia MŠ SR č. CD-200713748/28202-1:098 dňom 16.08.2007 o zaradení školskej jedálne do siete škôl
a školských zariadení SR odo dňa 1.09.2007.

2.

Školská jedáleň bola zriadená po vyradení Školskej kuchyne a školskej jedálne pri
Materskej škole, Lesná 10, Kolárovo k 31.08.2007 na základe uznesenia MsZ č.136/2007
A2 zo dňa 16.7.2007 a po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia MŠ SR č. CD-200713748/28202-1:098 dňom 16.08.2007 o vyradení školského zariadenia zo siete škôl
a školských zariadení SR.

3.

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 23.07.2008
dodatok číslo 1 k zriaďovacej listine.

4.

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 03.10.2012
dodatok číslo 2 k zriaďovacej listine.

5.

Názov školského zariadenia znie : Výdajná školská jedáleň, Lesná 10, Kolárovo, ktorá je
súčasťou Materskej školy, Lesná 10, Kolárovo. Pre operatívnu potrebu možno používať
skratku „ VŠJ Lesná 10“.

6.

Adresa umiestnenia školského zariadenia : Lesná 10, 946 03 Kolárovo. Výdajné školské
jedálne umiestnené pri elokovaných tiredach na adrese Lesná 8 sú súčasťou výdajnej
školskej jedálne na adrese Lesná 10.

7.

Evidenčné číslo školského zariadenia v sieti škôl a školských zariadení na MŠ SR:
710215690, dátum zaradenia do siete: 01.09.2007.

8.

Zriaďovateľom školského zariadenia je Mesto Kolárovo, so sídlom Kostolné nám. č. 1,
946 03 Kolárovo, IČO: 00306517. Štatutárny orgán zriaďovateľa je primátor mesta.

9.

Školské zariadenie je súčasťou Materskej školy, Lesná 10, Kolárovo, ktorá je súčasťou
rozpočtovej organizácie Mesta Kolárovo so sídlom Kostolné námestie č. 1, 946 03
Kolárovo, IČO: 00306517. Nadriadeným orgánom je primátor Mesta Kolárovo.

10.

Školské zariadenie používa majetok zriaďovateľa zverený Materskej škole, Lesná 10,
Kolárovo a Školskej jedálne, Lesná 8, Kolárovo. Výdajná školská jedáleň nemá
samostatne schválený rozpočet a nespravuje majetok, právnu subjektivitu taktiež nemá.

Článok 2
Predmet činnosti
Výdajná školská jedáleň, Lesná 10, Kolárovo, ktorá je súčasťou Materskej školy, Lesná 10,
Kolárovo zabezpečuje hygienicky nezávadné a po stránke hmotnosti zodpovedajúce
rozdeľovanie jedál a nápojov pre všetky triedy Materskej školy, Lesná 10 Kolárovo, vrátane
elokovaných tried na adrese Lesná 8 Kolárovo.

Článok 3
Vedúci zariadenia školského stravovania
Za riadny chod výdajnej školskej kuchyne

zodpovedá vedúca Školskej jedálne, Lesná 8, Kolárovo.

Článok 4
Záverečné ustanovenie
Školské zariadenie nemá vypracovaný zvlášť štatút, poslanie, úlohy a organizačné
usporiadanie zariadenia je podrobne rozvedené v prevádzkovom poriadku zariadenia.
Prevádzkový poriadok je predložený na schválenie zriaďovateľovi.
2. Zriaďovacia listina nadobúda účinnosť dňom 19.12.2007, po jej schválení Mestským
zastupiteľstvom v Kolárove, uznesením č. 192/2007 B.a), zo dňa 26.11.2007 a po
nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.CD2007-13748/28202-1:098/VŠK dňom 16.08. 2007 vo veci zaradenia školského zariadenia
do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
1.

Dodatok číslo 1 k zriaďovacej listine nadobúda účinnosť dňom 29.05. 2008 po jeho
schválení Mestským zastupiteľstvom v Kolárove, uznesením č.320/2008 A/1/14 zo dňa
29.05.2008.
4. Dodatok č.1 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.
5. Dodatok číslo 2 k zriaďovacej listine nadobúda účinnosť dňom 03.10.2012 po jeho
schválení uznesením Mestského zastupiteľstva v Kolárove č. 403/2012 B1 písm.g) zo dňa
01.10.2012.
6. Dodatok číslo 2 k zriaďovacej listine a jej úplné znenie bolo vydané vo dvoch
vyhotoveniach, z ktorých 1 originál ostáva založený na oddelení školstva Mestského
úradu v Kolárove a 1 vyhotovenie obdrží materská škola.
3.

V Kolárove 03.10.2012

Árpád Horváth
primátor mesta

