
                 Mesto Sereď 
 Námestie republiky 1176/10,926 01 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 vydáva 
 
 

Dodatok č. 7  k  Zriaďovacej  listine 
Základnej  školy Jana Amosa Komenského,  

ulica Komenského č.1227/8,926 00 Sereď 
 
zo dňa 01.01.2002  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 27.10.2004 vydaného Mestom 
Sereď, v znení dodatku č. 3 zo dňa 02.09.2008, v znení dodatku č. 4 zo dňa 
24.02.2009, v znení dodatku č. 5 zo dňa 29.07.2010 a dodatku č. 6 zo dňa 27.02.2013 (ďalej 
len " zriaďovacia listina "). 
 
 

I.  
Predmet dodatku 

 
1) V súlade s rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky číslo 2013-5667/15821:2-923 zo dňa 12.04.2013 sa zaraďuje do siete škôl 
a školských zariadení Slovenskej republiky Školská jedáleň pri ZŠ Jana Amosa 
Komenského, Komenského č. 1227/8 v Seredi 

 
II. 

Zmeny v zriaďovacej listine: 
 
Zriaďovacia listina sa Dodatkom č. 7     m e n í   nasledovne : 
 
1) Odsek 5 znie: 
  „5. Názov a adresa školského zariadenia, ktoré je súčasťou školy : 

a) Školský klub detí pri ZŠ Jana Amosa Komenského, ul. Komenského 1227/8, 
926 01 Sereď 

b) Centrum voľného času pri ZŠ Jana Amosa Komenského,  
      ul. Komenského 1227/8, 926 01 Sereď“ 
c) Školská jedáleň pri ZŠ Jana Amosa Komenského,  
      ul. Komenského 1227/8, 926 01 Sereď“ 
 



 
2) Odsek 8 znie: 

 
„8. Dátum:  
a) 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 
    Školská jedáleň:                                      01.07.2013 
 
b) Zrušenia: 
    Školské stredisko záujmovej činnosti:   31.12.2012 
    Centrum voľného času:                          15.03.2013“ 
 
3) Za odsek 14 sa dopĺňa odsek 15, ktorý  znie: 

 
„15. A/ Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o vyradení zo siete škôl  a školských 
zariadení:  

a) Centrum voľného času : 
Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo 
2013-283/2362:2-923 zo dňa15.01.2013“ 
 

          B/ Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl  a školských 
zariadení:  

a) Školská jedáleň : 
Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo 
2013-5667/15821:2-923 zo dňa 12.04.2013“ 
 
 

III.  
Záverečné ustanovenia 

   
 
1) Dodatok č. 7  k  Zriaďovacej  listine Základnej  školy Jana Amosa Komenského,      
Komenského č.1227/8, 926 01 Sereď  bol schválený uznesením MsZ v Seredi č. xx/2013   zo 
dňa 11.06.2013 

 
2) Ostatné časti Zriaďovacej listiny a jej dodatkov zostávajú bezo zmien. 
 
3) Tento dodatok k Zriaďovacej listine nadobúda platnosť dňom jeho podpísania primátorom 
mesta Sereď a účinnosť od 01.07.2013. 
 
 
V Seredi  22.05.2013 
 
 
 
 
                                                                                                        Ing. Martin Tomčányi 

       primátor mesta 


