Mestský úrad Kolárovo

Na 25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Dňa: 24.06.2013
K bodu rokovania číslo: 4e)

Dodatok k zriaďovacej listine CVČ

Predkladá: Ing.Gőghová Margita, ved. odd. školstva
Spracoval: Ing.Gőghová Margita, ved. odd. školstva
Uložené prejednať v komisiách:
- MsR
- Komisia školstva, výchovy a vzdelávania
- Mestská školská rada
Materiál obsahuje:
Návrh dodatku č. 5 k zriaďovacej listine CVČ
Úplné znenie platnej zriaďovacej listiny CVČ ku dňu rokovania MsZ.

1) Návrh na uznesenie:
MsZ schvaľuje
1. Dodatok č. 5 k zriaďovacej listine a vydanie úplného znenia zriaďovacej listiny Centra
voľného času - Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo

2) Tematický materiál:

v prílohe

3) Dôvodová správa:
V zmysle uznesenia MsZ č. 141/2011 zo dňa 27.06.2011 by CVČ mala nastúpiť do právnej
subjektivity odo dňa 01.01.2013. Vzhľadom na zmeny vo financovaní školstva MsZ posunulo
vytvorenie rozpočtovej organizácie CVČ ku dňu 01.09.2013, viď.uznesenie MsZ č. 460/2012
zo dňa 29.10.2012. Za účelom premietnutia tohto uznesenia do právnych noriem školského
zariadenia je predložená na rokovanie MsZ úprava zriaďovacej listiny CVČ. Nasledujúcim
krokom bude vyžiadanie identifikačného čísla (IČO) od Štatistického úradu SR, zriadenie
účtu v banke, plnenie oznamovacej povinnosti organizácie smerom k rôznym úradom
a inštitúciam (sociálna poisťovňa, daňový úrad, atď.). Uvedené bude mať za úlohu riaditeľ
vymenovaný do funkcie k 01.07.2013.
3)Súvisiace právne normy:
- Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplení niektorých zákonov
- Zákon č. 597/2003 Zz. o financovaní základných škôl, ... a v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
4) Skratky:
CVČ – centrum voľného času

V Kolárove 24.05.2013

Ing.Margita Gőghová
Ved. odd. školstva

Mesto Kolárovo
Číslo spisu: 2013/136
Mesto Kolárovo podľa § 22 ods 3. 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
neskorších predpisov, vydáva tento
Dodatok číslo 5
k zriaďovacej listine:

Centrum voľného času - Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo
Článok 1
Zmeny, úpravy, doplnenia textu
1. Článok 1, za bod 5 sa vsunie bod 6, nasledujúce body sa prečíslujú smerom
nahor. Text bodu 6:
6. 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 .......... dodatok číslo 5 k zriaďovacej listine.
2. Článok 1, pôvodný text bodu 10, 11, 12 sa vypúšťa a nahradí sa textom:
6. CVČ
je odo dňa 01.09.2013 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 CVČ je
riaditeľ.
7. CVČ hospodári so schváleným rozpočtom, ktorý je súčasťou rozpočtu
zriaďovateľa. CVČ spravuje majetok zriaďovateľa vo vstupnej hodnote
zistenej pri inventarizácii k 31.12.2012 v nasledovnom zložení:
Objekt na adrese Mostová 2, Kolárovo
a)
Budovy
v hodnote
190 461,90 €
b)
Stavby
v hodnote
112 812,00 €
c)
Pozemky
v hodnote
20 970,78 €
d)
Samostatné hnuteľné veci
v hodnote
1 184,36 €
e)
Dlhodobý drobný hmotný majetok v hodnote
1 861,96 €
f)
Drobný hmotný majetok na pods. v hodnote
28 459,18 €
g)
Drobný majetok vedený v OTE
v hodnote
1 737,32 €
h)
Spolu:
357 487,50 €
Objekt na adrese Športová 16, Kolárovo (športová ubytovňa)
a) Budovy
v hodnote
93 320,94 €
b) Pozemky
v hodnote
1 095,60 €
c) Drobný majetok na pods.
v hodnote
5 107,57 €
d) Spolu:
99 524,11 €

Súčasťou CVČ je zariadenie s názvom: Fit-Centrum, v budove Centra voľného
času, Mostová 2, Kolárovo
9. CVČ spravuje budovu Športovej ubytovne, Športová 16, Kolárovo, v zmysle
bodu 11 tohto článku. Športová ubytovňa sa nepovažuje za elokovanú triedu
CVČ.
8.

3. Článok 4, za bodom č. 5 sa pripoja body č. 6 a bod č. 7 nasledovne:
6. Dodatok číslo 5 k zriaďovacej listine nadobúda účinnosť podpísaním
primátorom mesta, tj. ......................
7. Dodatok číslo 5 k zriaďovacej listine a úplné znenie zriaďovacej listiny
bolo vydané vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých 1 originál ostáva založený
na oddelení školstva Mestského úradu a 1 vyhotovenie obdrží škola.
V Kolárove .................................

Árpád Horváth
primátor mesta

Bez dodatku č. 5

Zriaďovacia listina
Centra voľného času –Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo
(úplné znenie)
Číslo spisu: 2012/284
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 zákonov v znení
zákona č. 747/2004 Z.z. vydáva túto

zriaďovaciu listinu
Centra voľného času –Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo
Článok 1
Názov, sídlo a právne postavenie školského zariadenia
Centrum voľného času v Kolárove bolo zriadené dňa 1. septembra 1968 na dobu neurčitú.
Zriaďovacia listina 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.
2. 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.
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 19.12.2007
dodatok číslo 2 k zriaďovacej listine.
1.

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 23.07.2008
dodatok číslo 3 k zriaďovacej listine.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

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.
Názov školského zariadenia znie : Centrum voľného času – Szabadidőközpont, Mostová
2, Kolárovo. Pre operatívnu potrebu možno používať skratku „CVČ“.
Adresa umiestnenia školského zariadenia : Mostová 2, 946 03 Kolárovo
Evidenčné číslo školského zariadenia v sieti škôl a školských zariadení na MŠ SR:
710135527, dátum zaradenia do siete: 1.9.1968.
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
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove, zastúpené štatutárnym orgánom - primátorom mesta
Kolárovo.
Školské zariadenie nemá právnu subjektivitu. Nemôže samostatne nadobudnúť práva
a záväzky. Hospodári so chváleným rozpočtom, ktorý je súčasťou rozpočtu zriaďovateľa.
Hospodári so zvereným majetkom zriaďovateľa.
Školské zariadenie hospodári majetkom zriaďovateľa v hodnote zistenej pri
inventarizácii k 31.12.2007 v nasledovnom zložení:
a) Budovy
v hodnote
432 508,25 €
b) Stavby
v hodnote
7 727,74 €
c) Stroje a zariadenie
v hodnote
1 659,70 €
d) Dlhodobý drobný hmotný majetok
v hodnote
5 391,56 €
Celkom dlhodobý hmotný majetok
v hodnote
447 287,25 €
e) Drobný hmotný majetok
v hodnote
88 551,44 €
f)
Drobný hmotný majetok vedený v OTE v hodnote
56 087,18 €
g) Bankové účty
v hodnote
0,00 €
h) Peniaze, ceniny
v hodnote
0,00 €
i)
Pohľadávky
v hodnote
0,00 €
j)
Záväzky
v hodnote
0,00 €
Súčasťou školského zariadenia je zariadenie s názvom:
a) Športová ubytovňa, Športová 16, Kolárovo
b) Fit-Centrum, v budove Centra voľného času, Mostová 2, Kolárovo

Článok 2
Predmet činnosti
Centrum voľného času zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú činnosť detí
a mládeže a ich rodičov v jazyku slovenskom a v jazyku maďarskom.
Centrum voľného času usmerňuje rozvoj záujmov, utvára podmienky na rozvíjanie
a zdokonaľovanie praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného
využívania voľného času detí a mládeže a je zariadením s celoročnou prevádzkou. Centrum
voľného času prevádzkuje športovú ubytovňu za účelom ubytovania športovcov pri
udalostiach organizovaných mestom a fit-centrum, ktorého poslaním je
poskytnutie
možnosti rozumného trávenia voľného času, vytváranie podmienok budovania a zachovania
zdravého životného štýlu mládeže.

Článok 3
Riaditeľ školského zariadenia
Školské zariadenie riadi riaditeľ centra voľného času, ktorého vymenúva a odvoláva
zriaďovateľ na návrh Mestskej školskej rady podľa príslušných zákonných ustanovení.
Riaditeľ školského zariadenia sa riadi pokynmi zriaďovateľa pri dodržiavaní právnych
noriem.

1.

2.

3.

4.

5.

Článok 4
Záverečné ustanovenie
Poslanie, úlohy a organizačné usporiadanie školského zariadenia je podrobne rozvedené
v štatúte školského zariadenia, pracovnom, vnútornom, organizačnom a prevádzkovom
poriadku školského zariadenia. Uvedené dokumenty sú vyhotovené riaditeľom školského
zariadenia a predložené na schválenie zriaďovateľovi.
Úplné znenie zriaďovacej listiny vydanej na základe dodatku č. 2 k zriaďovacej listine
nadobúda účinnosť dňom 19.12.2007 po jej schválení Mestským zastupiteľstvom
v Kolárove, uznesením č. 192/2007 B.b)a. zo dňa 26.11.2007 a po nadobudnutí
právoplatnosti rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.CD-200620656//44879-1:098/CVČ dňom 03.júla 2007 vo veci zmeny v sieti, ktorá spočíva
v zmene názvu materskej 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/1/8 zo dňa
29.05.2008.
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.

V Kolárove 24.10.2012

v.r.
Árpád Horváth
primátor mesta

