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Dôvodová správa: 
 
 
     Uznesením MsZ v Seredi č.111/2010 zo dňa 15.06.2010 bolo schválené zrušenie právnej 
subjektivity CVČ, Ul. Komenského č.1227/8,Sereď  k 31.08.2010 a jeho zaradenie do siete 
škôl a školských zariadení ako súčasť Základnej školy Jana Amosa Komenského, 
Ul.Komenského č. 1227/8, Sereď od 01.09.2010. 
 
     Rozhodnutím MŠ SR č. 2010-10364/22532:1-917 zo dňa 12.07.2010 bol schválený 
súhlas so zmenou v sieti, ktorá spočíva v zmene názvu Centra Voľného času, Ul. 
Komenského 1227/8, Sereď na Centrum voľného času, Ul. Komenského 1227/8, Sereď 
ako súčasť Základnej školy Jana Amosa Komenského , Ul. Komenského 1227/8, Sereď.  
 
   V zmysle vyššie uvedeného predkladáme návrh Dodatku č.5 k zriaďovacej listine Základnej 
školy Jána Amosa Komenského, Ul. Komenského č.1227/8 v Seredi , ktorého predmetom je 
rozšírenie predmetu činností základnej školy od 01.09.2010 o  CVČ, ktoré zabezpečuje 
podľa výchovného programu školského zariadenia  výchovno-vzdelávaciu, záujmovú 
a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb v ich voľnom čase. 
 
   Zmeny a doplnky k Zriaďovacej listine, navrhované v predloženom Dodatku č 5 sú v texte 
spracovaného materiálu rozlíšené farebne. 
 



Návrh na uznesenie 
 

 

   Mesto Sereď ako zriaďovateľ rozpočtovej organizácie obce podľa § 4 ods. 3 písm. j) 

zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s 

ustanoveniami § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovení § 22  

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  

 

 

s c h v a ľ u j e  

 

 

Návrh Dodatku č. 5 k zriaďovacej  listine Základnej školy Jana Amosa Komenského, ul. 

Komenského 1227/8, Sereď zo dňa 01.01.2002,  vydanej  Okresným  úradom v  Galante,  

v znení  Dodatku  č. 1 zo dňa 01.07.2002, vydaného Mestom Sereď , Dodatku č.2 zo dňa 

27.10.2004, vydaného Mestom Sereď, Dodatku č.3 zo dňa 02.09.2008, vydaného Mestom 

Sereď, Dodatku č.4 zo dňa 24.02.2009, vydaného Mestom Sereď.                                        

                                                                                     

 

 

a) bez pripomienok 

      b)   s pripomienkami 

 

 

 



 
 
 

Návrh  
Dodatku č. 5 k zriaďovacej listine 

 

Základnej školy Jana Amosa Komenského, ul. Komenského 1227/8, Sereď 
 
 
 
 
 
   Mesto Sereď ako zriaďovateľ rozpočtovej organizácie obce podľa § 4 ods. 3 písm. j) zákona 
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s ustanoveniami § 21 
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovení § 22  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  týmto schvaľuje návrh dodatku č. 5 k zriaďovacej  listine 
Základnej školy Jana Amosa Komenského, ul. Komenského 1227/8, 926 01 Sereď zo dňa 
01.01.2002,  vydanej  Okresným  úradom v  Galante,  v znení  Dodatku  č. 1 zo dňa 01.07.2002, 
vydaného Mestom Sereď , Dodatku č.2 zo dňa 27.10.2004, vydaného Mestom Sereď, Dodatku 
č.3 zo dňa 02.09.2008, vydaného Mestom Sereď, Dodatku č.4 zo dňa 24.02.2009, vydaného 
Mestom Sereď.                                                
                                                                                     
 
1.    Označenie zriaďovateľa:     Mesto Sereď     
              
2.    Názov školy:                        Základná škola Jana Amosa Komenského  
     
3.    Sídlo:                                    ul. Komenského 1227/8, 926 01 Sereď 
 
4.    IČO:                                     37836706 
 
Návrhom dodatku č.5 sa mení a dopĺňa bod č.5 nasledovne : 
 
5.    Názov a adresa subjektu, ktorý je súčasťou školy:                     
       Školský klub detí, ul. Komenského 1227/8, 926 01 Sereď 
       Školské stredisko záujmovej činnosti, ul. Komenského 1227/8, 926 01 Sereď 
       Centrum voľného času, ul. Komenského 1227/8, 926 01 Sereď 
 
6.    Vyučovací jazyk:         slovenský   
 
          
7.    Forma hospodárenia:  
       rozpočtová organizácia mesta v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o  rozpočtových pravidlách 
       verejnej správy v znení neskorších predpisov  
 



    
 Návrhom dodatku č.5 sa mení a dopĺňa bod č.8. nasledovne : 
 
8. Dátum zriadenia : 
       Základná škola:  30.12.1963   
       Školský klub detí: 09.12.1964 
       Školské stredisko záujmovej činnosti: 01.01.2005 
       Centrum voľného času : 01.04.1950 
 
9. Vymedzenie základných verejnoprospešných činností , pre ktoré sa škola alebo školské 

zariadenie zriaďuje :  
       Základná škola poskytuje základné vzdelanie žiakom a zabezpečuje ich rozumovú výchovu  
       v súlade so zásadami humanity a demokracie a pripravuje žiakov pre ďalšie štúdium 
 
 Návrhom dodatku č.5 sa mení a dopĺňa bod č.10. nasledovne : 
                                                        
10. Predmet činnosti:               
        
       Základná škola zabezpečuje povinnú školskú dochádzku žiakov v 1. – 9. ročníku v zmysle  
       príslušných právnych predpisov 
 
       Školský klub detí zabezpečuje pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku, výchovu 
       a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin 
 
       Školské stredisko záujmovej činnosti zabezpečuje podľa výchovného programu školského  
       zariadenia pre deti oddychové a záujmové činnosti v ich voľnom čase formou spontánnych 
       aktivít, súťaží a individuálneho prístupu v priebehu celého kalendárneho roku   
 

Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia  
výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 
rokov v ich voľnom čase. 

           
11. Označenie štatutárneho orgánu: riaditeľ školy 
 
12.Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktoré škola, školské zariadenie spravuje:  
       Majetok je špecifikovaný delimitačným protokolom o prechode kompetencií z Okresného 
       úradu v Galante na Mesto Sereď zo dňa 22. 07. 2002 a uskutočňovanými inventarizáciami  
       majetku k 31. 12. príslušného rozpočtového roka 
 
Návrhom dodatku č.5 sa mení a dopĺňa bod č.13. nasledovne : 
 
13 Určenie času, na ktorý sa zriaďuje  : 

a) škola : na dobu neurčitú  
b) školský klub detí : na dobu neurčitú 
c) školské stredisko záujmovej činnosti : na dobu neurčitú     
d) centrum voľného času : na dobu neurčitú 



Návrhom dodatku č.5 sa mení a dopĺňa bod č.14. nasledovne : 
 
 
14) Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení: 

a) školy : zaradená do siete ešte pred rokom 2001  
b) školského klubu detí :  zaradený do siete ešte pred rokom 2001 
c) školského  strediska záujmovej činnosti:   zaradené do siete 01.01.2005  
d) centrum voľného času : zaradené do siete ešte pred rokom 2001 

 
Zriaďovacia listina bola vydaná Okresným úradom v Galante dňa  01. 01. 2002. Dodatok č. 1 
nadobudol účinnosť dňa  01.07. 2002. Dodatok č. 2 nadobudol účinnosť dňa 27. 10. 2004. 
Dodatok č. 3  nadobudol  účinnosť 02. 09. 2008.Dodatok č. 4 nadobudol účinnosť 01.03.2009. 
 
Návrh dodatku č.5 k zriaďovacej listine Základnej školy Jána Amosa Komenského v Seredi bol 
schválený uzn. MsZ v Seredi č......zo dňa 28.07.2010 a nadobúda platnosť dňom 01.09.2010   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       Mgr. Vladimír Vranovič           
                                                                                             primátor mesta  
 


