Mesto Kolárovo
Zriaďovacia listina
Číslo spisu: 2012/ 3357

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) v znení neskorších predpisov vydáva túto

zriaďovaciu listinu
pre školské zariadenie:

Školská jedáleň, Lesná 8, Kolárovo
Článok 1
Názov, sídlo a právne postavenie školského zariadenia
1.

Zariadenie školského stravovania bolo zriadené termínom začatia činnosti od 1. septembra
2012 na dobu neurčitú, na základe rozhodnutia Ministerstva školstva vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky (ďalej len MŠVVaŠ SR) číslo: 2012-2528/9035:2-923/ŠJ
zo dňa 24.05.2012 na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kolárove č.
141/2012 A2 zo dňa 27.06.2012.

2.

Názov školského zariadenia znie: Školská jedáleň, Lesná 8, Kolárovo Pre operatívnu
potrebu možno používať skratku „ ŠJ Lesná 8“.

3.

Adresa umiestnenia školského zariadenia : Lesná 8, 946 03 Kolárovo

4.

Evidenčné číslo školského zariadenia v sieti škôl a školských zariadení na MŠVVaŠ SR:
710076096, dátum zaradenia do siete: 1.9.2012.

5.

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

6.

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.

7.

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 vstupnej hodnote
zistenej pri inventarizácii k 31.08.2012 v nasledovnom zložení:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Budovy
v hodnote
65596,19 €
Stavby
v hodnote
0,00 €
Pozemky
v hodnote
2259,22 €
Samostatné hnuteľné veci
v hodnote
1349,35 €
Stroje a zariadenie
v hodnote
856,90 €
Dlhodobý drobný hmotný majetok
v hodnote
0,00 €
Celkom dlhodobý hmotný majetok
v hodnote
70061,66 €
Drobný hmotný majetok
v hodnote
680,33 €
Drobný hmotný majetok vedený v OTE
v hodnote
16430,64 €
Bankové účty
v hodnote
807,38 €
Účet soc.fondu
v hodnote
0,00 €
Peniaze, ceniny
v hodnote
0,00 €
Zásoby
v hodnote
645,28 €
Pohľadávky
v hodnote
389,18 €
Záväzky
v hodnote
-731,50 €
Majetok spolu:
v hodnote
88282,97 €

Článok 2
Predmet činnosti
Zariadenie školského stravovania je zriadené ako účelové zariadenie na výrobu, konzumáciu
a odbyt jedál a nápojov s jednosmennou prevádzkou najmä pre potreby materských škôl:
a) Materská škola, Lesná 10, Kolárovo, vrátane elokovaných tried
b) Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské námestie 16,
Kolárovo – pre elokované triedy na adrese Lesná 8, Kolárovo
V školskej jedálni v časti kuchyne sa zabezpečuje výroba jedál a nápojov podľa
odporúčaných výživových dávok potravín, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre
školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov. Zabezpečuje hygienicky nezávadné
a po stránke hmotnosti zodpovedajúce rozdeľovanie jedál a nápojov.
Súčasťou ŠJ Lesná 8 sú zariadenia výdajných školských jedální v budovách pre elokované
triedy materských škôl vymenovaných v článku 2 písm. a), b) ako i zariadenie Výdajnej
školskej jedálne, ktorá je súčasťou Materskej školy, Lesná 10, Kolárovo. Správu budov pre
triedy MŠ zabezpečujú materské školy, správu výťahu na stravu ako i správu zariadenia
výdajných školských jedální na adrese Lesná 8 a Lesná 10 zabezpečuje ŠJ Lesná 8.
V školskej jedálni v časti výdajných školských jedální sa zabezpečuje konzumácia jedál
a nápojov pre deti, ktoré navštevujú materskú školu, ako aj pre deti, žiakov a študentov, ktorí
sa zúčastňujú na výchovno-vzdelávacích, športových, ozdravovacích a iných obdobných
akciách a aktivitách alebo plnia povinnosti súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom. Tu
sa stravujú aj zamestnanci materskej školy a zariadenia školského stravovania. So súhlasom
zriaďovateľa sa tu môžu stravovať aj zamestnanci iných škôl a školských zariadení, resp.
stravníci pri dodržaní zákonných podmienok.

Článok 3
Vedúci zariadenia školského stravovania
Zariadenie školského stravovania riadi vedúci zariadenia, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta podľa
príslušných zákonných ustanovení. Vedúci zariadenia školského stravovania sa riadi pokynmi primátora pri
dodržiavaní právnych noriem. Vedúceho zariadenia školského stravovania zastupuje hlavný kuchár
zariadenia.

Článok 4
Záverečné ustanovenie
Poslanie, úlohy a organizačné usporiadanie predškolského zariadenia je podrobne
rozvedené v štatúte zariadenia, pracovnom, organizačnom a prevádzkovom poriadku
zariadenia. Uvedené dokumenty sú vyhotovené vedúcim zariadenia a predložené na
schválenie zriaďovateľovi.
2. Zriaďovacia listina nadobúda účinnosť dňom 01.09. 2012 podpísaním primátora mesta.
Zriaďovacia listina je dodatočné schválená uznesením Mestského zastupiteľstva
v Kolárove číslo 403/2012 B1.d) zo dňa 01.10.2012.
3. Zriaďovacia listina bola vydaná vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých 1 originál ostáva
založený na oddelení školstva Mestského úradu v Kolárove a 1 vyhotovenie obdrží
materská škola.
1.

V Kolárove 03.10.2012

Árpád Horváth
primátor mesta

