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                                                                                            Obec Bacúch 

                                                                                            Dátum vydania 29.07.2021 

 

 

DODATOK č. 5  
k zriaďovacej listine č. 98/000962 z 24.7.1996 

 
Obec Bacúch podľa § 22 ods. 3) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na 

základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 

2021/14355:4-A2130 zo dňa 18.05.2021 o zaradení Výdajnej školskej jedálne do siete škôl 

a školských zariadení   

 

vydáva tento 
                    dodatok k zriaďovacej listine č. 98/000962 z 24.7.1996: 

 
1. Označenie zriaďovateľa :            Obec Bacúch 

 

2. Názov školy :                               Materská škola 

    Druh a typ :                                  materská škola  

    Sídlo školy :                                 Hlavná 278/45, 976 64 Bacúch 

 

3. Názov a adresa subjektu,  

    ktorý je súčasťou školy:              Výdajná školská jedáleň, Hlavná 278/45, 976 64 Bacúch 

                                                       

4. Výchovný jazyk:                         slovenský 

 

5. Forma hospodárenia:                  rozpočtová organizácia obce bez  právnej subjektivity.  

                                                        Hospodári podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, 

                                                        ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu. 

                                                         

6. Dátum zriadenia školy:              zriadená pred rokom 2002 

    Dátum zriadenia Výdajnej školskej jedálne:  1.9.2021 

 

7. Vymedzenie základných verejnoprospešných činnosti alebo verejných funkcií: 

 

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, 

intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára 

predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s 

individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Materská škola zabezpečuje výchovu a 

vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktorý poskytuje 

predprimárne vzdelanie.  

 

Výdajná školská jedáleň sa zriaďuje na výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v 
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čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Výdajná školská jedáleň zabezpečuje 

hygienicky vyhovujúce a po stránke hmotnosti zodpovedajúce rozdeľovanie jedál a nápojov; 

môže aj dokončovať príslušnú technologickú úpravu dodávaných polotovarov, jedál a 

nápojov zo školskej jedálne. 

 

8. Označenie štatutárneho orgánu školy a školského zariadenia:        starosta obce 

 

9. Vecné vymedzenie majetku, ktorý škola a školské zariadenie spravuje: 

 

Škola a školské zariadenie hospodári s majetkom, ktorý je vo vlastníctve obce. Tento majetok 

vedie vo svojej účtovnej a operatívnej evidencii. Vo vzťahu k iným právnickým a fyzickým 

osobám vystupuje ako užívateľ tohto majetku podľa zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov.  

 

10. Určenie času, na ktorý sa škola, školské zariadenie zriaďuje: 

 

Materská škola:                       na dobu neurčitú 

Výdajná školská jedáleň:        na dobu neurčitú 

 

11. Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení: 

 

Materská škola:      zaradená  pred rokom 2002 

Výdajná školská jedáleň:   zaradená do siete rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2021/14355:4-  

                                          A2130 zo dňa 18.05.2021  

 

12. Záverečné ustanovenie:   

 

Tento dodatok k zriaďovacej listine bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva 

obce Bacúch č. ....... zo dňa .................... . Dodatok nadobúda účinnosť dňom 1.9.2021. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             ........................................... 

                                                                                                Ing. Michal Chovanec 

                                                                                                       starosta obce 

 

 

  


