Zriaďovacia listina
(úplné znenie)

Mesta Kolárovo

Číslo spisu: 2016/00219

o zriadení materskej školy s právnou subjektivitou
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. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých a v súlade so
zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, vydáva túto

zriaďovaciu listinu
materskej školy:
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Brnenské nám. 16,
Kolárovo
ako školy s právnou subjektivitou

Článok 1
Názov, sídlo a právne postavenie predškolského zariadenia
Materská škola bola zriadená dňa 1. októbra 1968 na dobu neurčitú. Zriaďovacia listina číslo
: sekr. 2001/00058 zo dňa 18.12.2001 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. V zmysle horecitovaných zákonov bola vydaná Okresným
úradom v Komárne zriaďovacia listina číslo: sekr.2001/00060 zo dňa 31.12.2001 Školskej
kuchyne a školskej jedálne pri materskej škole, Brnenské nám. č. 16, 946 03 Kolárovo
a výdajnej školskej kuchyne pri materskej škole, Veľký Ostrov č. 2 946 03 Kolárovo.
Materská škola na Veľkom Ostrove č. 2 bola súčasťou materskej školy na Brnenskom
námestí č. 16 vo forme elokovanej triedy. Zriaďovacie listiny boli vydané pre školské
zariadenia bez právnej subjektivity.
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 školských zariadení 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 dodatky č. 1 k zriaďovacím
listinám.
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 2 k zriaďovacej listine.
Mesto Kolárovo na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo 166/2003 zo dňa
26.11.2003 a v zmysle zákona č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení
neskorších predpisov vydalo dňa 5.12.2003. zriaďovaciu listinu s účinnosťou od 1.1.2004
pod
číslom: PRIM/69/2003 o zriadení Materskej školy s výchovným jazykom
maďarským so zariadením školského stravovania (Tündérkert), Brnenské nám. 16, 946
03 Kolárovo s právnou subjektivitou.
Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo: 503/2005 B2 zo dňa 19.9.2005, bola
zrušená elokovaná trieda a výdajná školská kuchyňa na Veľkom Ostrove číslo 2,
Kolárovo. Na základe rozhodnutia MŠ ŠR číslo CD-2007-1356/27744-1:098
s právoplatnosťou 16.07.2007 bola vyradená zo siete škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky Výdajná školská kuchyňa pri Materskej škole, Veľký Ostrov 2,
Kolárovo k 31.08.2007.
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 20.04.2009
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 03.10.2012
dodatok číslo 4 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 15.07.2016
dodatok číslo 5 k zriaďovacej listine.
Názov školy znie: Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské
nám. 16, Kolárovo. Pre operatívnu potrebu možno používať skratku „MŠ Brnenské nám.“.
Adresa umiestnenia školy : Brnenské námestie 16, 946 03 Kolárovo, adresa elokovaných
tried: Lesná 8, Kolárovo
Evidenčné číslo (identifikačné číslo) školy v sieti škôl a školských zariadení na MŠ SR:
037961047, dátum zaradenia do siete: 1.10.1968.
Materská 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 materskej školy je riaditeľ. Materská škola spravuje majetok
zriaďovateľa vstupnej
hodnote zistenej pri inventarizácii k 31.08.2012
v nasledovnom zložení:
a) Budovy
v hodnote
160958,07 €
b) Stavby
v hodnote
34770,36 €
c) Pozemky
v hodnote
57593,70 €
d) Samostatné hnuteľné veci
v hodnote
1483,73 €
e) Stroje a zariadenie
v hodnote
3542,91 €
f) Dlhodobý drobný hmotný majetok
v hodnote
5217,82 €
Celkom dlhodobý hmotný majetok
v hodnote
262082,86 €
g) Drobný hmotný majetok
v hodnote
56795,57 €
h) Drobný hmotný majetok vedený v OTE
v hodnote
8913,46 €
i) Bankové účty
v hodnote
13328,54 €
j) Účet soc.fondu
v hodnote
2806,20 €
k) Peniaze, ceniny
v hodnote
0,00 €
l) Pohľadávky
v hodnote
0,00 €
m) Záväzky
v hodnote
-576,60 €
Majetok spolu:
v hodnote
343350,03 €
Z toho majetok elokovaných tried:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Budovy
v hodnote
Stavby
v hodnote
Pozemky
v hodnote
Samostatné hnuteľné veci
v hodnote
Stroje a zariadenie
v hodnote
Dlhodobý drobný hmotný majetok
v hodnote
Celkom dlhodobý hmotný majetok
v hodnote
Drobný hmotný majetok
v hodnote
Drobný hmotný majetok vedený v OTE
v hodnote
Bankové účty
v hodnote
Účet soc.fondu
v hodnote
Peniaze, ceniny
v hodnote
Pohľadávky
v hodnote
Záväzky
v hodnote
Majetok spolu:
v hodnote

65596,18 €
0,00 €
16971,84 €
1483,73 €
0,00 €
5217,82 €
89269,57 €
14381,53 €
0,00 €
0,00 €
1246,67 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
104897,77 €

Súčasťou materskej školy je :
a) Elokované pracovisko materskej školy. Adresa elokovaného pracoviska:
Lesná 8, 946 03 Kolárovo. Číslo elokovaného pracoviska vedeného v registri
škôl a školských zariadení (EDUID): 100006919.
b) Školská jedáleň, Brnenské námestie 16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy
s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské námestie 16, Kolárovo

Článok 2
Predmet činnosti
Materská škola zabezpečuje v rámci poldennej ako aj celodennej starostlivosti o deti
v predškolskom veku ich výchovu a vzdelávanie v jazyku v maďarskom. Dopĺňa rodinnú
výchovu a výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.
Súčasťou výchovy je aj príprava dieťaťa na povinnú školskú dochádzku.
V školskej jedálni sa zabezpečuje výroba jedál a nápojov podľa odporúčaných výživových
dávok a potravín, materiálno - spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa
vekových skupín stravníkov. Výdajná školská jedáleň je súčasťou školskej kuchyne.
V školskej jedálni sa zabezpečuje konzumácia jedál a nápojov pre žiakov, ktorí navštevujú
materskú školu a pre zamestnancov materskej školy, školskej jedálne, taktiež pre dôchodcov
(bývalých zamestnancov tejto školy a školskej jedálne) pri dodržaní právnych noriem.

Článok 3
Riaditeľ školy
Školu riadi riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva zriaďovateľ na návrh Rady školy podľa príslušných
zákonných ustanovení. Riaditeľ sa riadi pokynmi zriaďovateľa pri dodržiavaní právnych noriem.
Časť účelového školského zariadenia riadi vedúci, ktorý je podriadený riaditeľovi školy.

Článok 4
Záverečné ustanovenie
1.

2.

3.

4.

5.

Poslanie, úlohy a organizačné usporiadanie predškolského zariadenia je podrobne
rozvedené v štatúte, pracovnom, vnútornom, prevádzkovom poriadku predškolského
zariadenia. Uvedené dokumenty sú vyhotovené riaditeľom predškolského zariadenia
a predložené na schválenie zriaďovateľovi.
Toto úplné znenie zriaďovacej listiny vydanej na základe dodatku č. 1 k zriaďovacej
listine nadobúda účinnosť dňom 18.10.2007, po jej schválení Mestským zastupiteľstvom
v Kolárove, uznesením č. 693/2006 A6,
zo dňa 9.10.2006 a po nadobudnutí
právoplatnosti rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.CD-200620658/44885-1:098/MŠ dňom 16.08. 2007 vo veci zmeny v sieti, ktorá spočíva v zmene
názvu materskej školy.
Dodatok číslo 2 k zriaďovacej listine nadobúda účinnosť dňom 29.05. 2008 po jeho
schválení Mestským zastupiteľstvom v Kolárove, uznesením č.320/2008 A/1/5 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 materská škola.
Dodatok číslo 3 k zriaďovacej listine nadobúda účinnosť dňom 20.04. 2010 po jeho
schválení primátorom mesta. Dodatok č. 3 nebol predložený na schválenie Mestskému
zastupiteľstu v Kolárove, nakoľko obsahuje zmeny vyplývajúce za zmien v zákone č.
245/2008 Z.z., ktoré sa týkajú názvu škôl a školských účelových zariadení.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

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 v Kolárove a 1
vyhotovenie obdrží materská škola.
Dodatok číslo 4 k zriaďovacej listine nadobúda účinnosť dňom 03.10.2012 po jeho
schválení uznesením Mestského zastupiteľstva v Kolárove č. 403/2012 B1.e) zo dňa
01.10.2012
Dodatok číslo 4 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.
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 5 k zriaďovacej listine nadobúda účinnosť dňom 15.7.2016 po podpísaní
primátorom mesta. Tento dodatok č. 5 má administratívny charakter a súvisí s uznesením
Mestského zastupiteľstva č. 504/2013 A2 zo dňa 28.1.2013 vo veci schválenia zmluvy
o výpožičke majetku mesta na adrese Lesná 8, Kolárovo na prevádzkovanie elokovaných
tried materskej školy.
Dodatok číslo 5 k zriaďovacej listine bolo vydané vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých 1
originál ostávaja na oddelení školstva Mestského úradu a 1 vyhotovenie obdrží materská
škola. Úplné znenie zriaďovacej listiny bolo vydané v 6 vyhotoveniach z ktorých 4
originál ostávajú na oddelení školstva Mestského úradu a 2 vyhotovenie obdrží materská
škola.

V Kolárove 15.7.2016

Árpád Horváth
primátor mesta

