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Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovení § 22 ods. 3 zákona č. 
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení,  čl. 8 ods. 3 Smernice MŠ SR č. 1/2004-E, ktorou sa 
určuje postup orgánov štátnej správy v školstve a zriaďovateľov škôl a školských zariadení pri 
zaraďovaní, vyraďovaní alebo zmenách v sieti škôl a školských zariadení a pri zriaďovaní 
a zrušovaní škôl a školských zariadení  a na základe uznesenia č. 75/2011 MsZ zo dňa 
19.04.2011 prerokovalo a 
 
s c h v a ľ u j e 
 

a) s pripomienkami 
b) bez pripomienok 

 
 
Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine  Materskej školy,  Ulica Komenského č. 1137/37, 926 01 
Sereď zo dňa 26.06.2002 s účinnosťou od 1. júla 2011. 

 



Dôvodová správa: 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 19. apríla 2011  uznesením 
č. 75/2011 schválilo zrušenie elokovaného pracoviska MŠ na Jesenského ulici č. 3015 
v Seredi, ktoré je súčasťou Materskej školy so sídlom na Komenského ulici č. 1137/37 
v Seredi. 

V súlade s ustanovením čl. 8 ods. 3 Smernice MŠ SR č. 1/2004-E, ktorou sa určuje 
postup orgánov štátnej správy v školstve a zriaďovateľov škôl a školských zariadení  pri 
zaraďovaní, vyraďovaní alebo zmenách v sieti škôl a školských zariadení a pri zriaďovaní 
a zrušovaní škôl a školských zariadení - cit.: “ zriaďovateľ vydá dodatok k zriaďovacej listine 
zostávajúcemu predškolskému zariadeniu /nástupníckemu/, v ktorej vyznačí udelenie právnej 
subjektivity /ak ju nemá/ a všetky súčasti vrátane elokovaných tried.  

 
   Návrh Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine  Materskej školy  na  Komenského ul. č. 
1137/37, 926 01 Sereď zo dňa 26.06.2002 pod č. A 2002/06332-2, je súčasťou predloženého 
materiálu. 
 



                Mesto Sereď 
 Námestie republiky 1176/10,926 01 Sereď 

 
      
 
   Mesto Sereď, ako zriaďovateľ rozpočtovej organizácie obce, podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona  
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovení § 22 ods. 3  zákona                
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 8 ods. 3 Smernice MŠ SR č. 1/2004-E, ktorou sa 
určuje postup orgánov štátnej správy v školstve a zriaďovateľov škôl a školských zariadení pri 
zaraďovaní, vyraďovaní alebo zmenách v sieti škôl a školských zariadení a pri zriaďovaní 
a zrušovaní škôl a školských zariadení vydáva 
 
 

Dodatok č. 4  k  Zriaďovacej  listine 

Materskej školy, Ulica Komenského  č. 1137/37, 926 01 Sereď 

 
zo dňa 26.06.2002  vydanej Okresným úradom v Galante, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 01. 07. 2002 
vydaného Mestom Sereď, v znení Dodatku č. 2 zo dňa 10.12. 2007 vydaného Mestom Sereď, v znení 
Dodatku č. 3 zo dňa 24.02.2009  (ďalej len  zriaďovacia listina), ktorým sa zrušujú elokované triedy  
materskej školy a elokované pracovisko školskej jedálne na Jesenského ul. č. 3015 v Seredi. 
 
 

I.  

Predmet dodatku 
 
Zriaďovacia listina sa Dodatkom č. 4 mení  nasledovne: 
 

Bod 5. zriaďovacej listiny v znení: 
Názov a adresa subjektu, ktorý je súčasťou školy, školského zariadenia: 
Elokované triedy, Ul. Jesenského č. 3015, 926 01 Sereď 
Elokované triedy, Ul. Podzámska č. 2660/11, 926 01 Sereď 
Elokované triedy, Ul. Murgašova č. 1991/8, 926 01 Sereď 
 
Školská jedáleň, Ul. Komenského č. 1137/37, 926 01 Sereď 
Elokované pracovisko školskej jedálne, Ul. Jesenského č. 3015, 926 01 Sereď 
Elokované pracovisko školskej jedálne, Ul. Podzámska č. 2660/11, 926 01 Sereď 
Elokované pracovisko školskej jedálne, Ul. Murgašova č. 1991/8, 926 01 Sereď 
 
 
sa mení takto: 
Názov a adresa subjektu, ktorý je súčasťou školy, školského zariadenia: 
Elokované triedy, Ul. Podzámska č. 2660/11, 926 01 Sereď 
Elokované triedy, Ul. Murgašova č. 1991/8, 926 01 Sereď 
 
Školská jedáleň, Ul. Komenského č. 1137/37, 926 01 Sereď 
Elokované pracovisko školskej jedálne, Ul. Podzámska č. 2660/11, 926 01 Sereď 
Elokované pracovisko školskej jedálne, Ul. Murgašova č. 1991/8, 926 01 Sereď 
 



 
 

II. 

 Záverečné ustanovenia 

 
 

 
1) Dodatok č. 4  k  zriaďovacej  listine  bol schválený uznesením č. ...................  MsZ v Seredi zo 

dňa 13.09.2011. 
 
2) Ostatné časti zriaďovacej listiny zostávajú bezo zmien. 
 
3) Tento dodatok k zriaďovacej listine nadobúda platnosť dňom jeho podpísania primátorom mesta 

Sereď a nadobúda účinnosť dňom 01.07.2011. 
 
 
 
 
 
 
V Seredi  dňa  13.09.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        Ing. Martin Tomčányi 
                                                                                                              primátor mesta 
                                                                                   


