
MESTO HLOHOVEC - MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                     

Materiál na zasadnutie MsZ    Číslo materiálu: 

v Hlohovci dňa 27.06.2013 

          8 

 

 

 

Dodatky k zriaďovacím listinám základných škôl, Základnej umeleckej 

školy v Hlohovci, Centra voľného času Dúha, materských škôl, Harmonie 

Domova dôchodcov Hlohovec a Mestského kultúrneho centra Hlohovec  

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Predkladá:      Návrh na uznesenie: 

Ing. Eva Lukáčová     MsZ v Hlohovci 

prednostka MsÚ 

       s c h v a ľ u j e  

 

       a/ dodatky č.7 k zriaďovacím listinám:  

 

       Základnej školy, M. R. Štefánika, 920 01  

       Hlohovec, 

       Základnej školy, Felcánova ul. 3, 

       920 01 Hlohovec, 

Spracoval:      Základnej školy, Školská 165, 

Ing. Mária Janičková     920 03 Hlohovec-Šulekovo, 

ved. odd. spoloč. vecí,    Základnej školy, Podzámska ul. 35, 

Mgr. Andrea Kleimanová,    920 01 Hlohovec, 

referent úseku školstva,    Základnej umeleckej školy, Pribinova 5, 

PhDr. Henrieta Štefeková,    920 01 Hlohovec, 

referent úseku sociálnych vecí   Centra voľného času Dúha, Koperníkova 

       24, 920 01 Hlohovec, 

       Materskej školy, Hollého 3, 920 01 

Prerokované:      Hlohovec, 

Komisia kultúry a vzdelávania   Mestského kultúrneho centra Hlohovec, 

dňa 05.06.2013     Námestie sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec, 

- odporučené,        

Komisia zdravotná, sociálna a bytová  b/ dodatky č.5 k zriaďovacím listinám: 

- odporučené per rollam, 

        Materskej školy, Vinohradská 7, 920 01 

MsR dňa 20.06.2013     Hlohovec, 

       Materskej školy, Nábrežie 23, 920 01 

       Hlohovec, 

       Materskej školy, Kalinčiakova 1, 920 01 

Hlohovec, jún 2013     Hlohovec, 



 

 

       c/ dodatok č. 6 k zriaďovacej listine: 

        

       Materskej školy, Fraštacká 4, 920 01 

       Hlohovec,    

   

       c/ dodatky č. 8 k zriaďovacím listinám: 

 

       Základnej školy, Koperníkova ul. 24, 

       920 01 Hlohovec, 

       Harmonie Domova dôchodcov, Hollého 7, 

       920 01 Hlohovec. 

    

       e/ dodatok č. 1 k zriaďovacej listine 

 

       Materskej školy, Podjavorinskej 8, 920 03 

       Hlohovec, m.č. Šulekovo. 

 

 

 

 

       Termín plnenia: 10.07.2013 

       Zodpovedá: Mgr. Andrea Kleimanová, 

                pracovník odd. spol. vecí 

                PhDr. Henrieta Štefeková 

                pracovník odd. spol. vecí 

 

        

 

 

        

 

      

 

 

 



MESTO   HLOHOVEC 

M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec 
 

 Mesto Hlohovec, ako zriaďovateľ prostredníctvom Mestského zastupiteľstva mesta 

Hlohovec ako orgánu príslušného podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona  SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ust. § 22 ods.2 písm.i a § 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 

 

       s c h v a ľ u j e 

Dodatok č. 7 
 

k Zriaďovacej listine Základnej školy, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec,                          

č. 97/14043-002  zo dňa 08.12.1997 vydanej Okresným úradom v Hlohovci, v znení Dodatku 

č. 1 zo dňa 27.06.2002, Dodatku č. 2 zo dňa 06.09.2007, Dodatku č. 3 zo dňa 

23.04.2009, Dodatku č.4 zo dňa 29.04.2010, Dodatku č. 5 zo dňa 23.06.2011, Dodatku č. 6  

zo dňa 28.6.2012, vydaných Mestom Hlohovec ( ďalej len „ Zriaďovacia listina „).  

 

I.  

Predmet dodatku 
 

Zriaďovacia listina sa Dodatkom č. 7 v časti Vecné a finančné vymedzenie majetku, ku ktorému 

má organizácia právo hospodárenia za slovami „Základná škola zodpovedá za efektívne 

využívanie finančných prostriedkov poskytnutých zriaďovateľom určených na zabezpečenie 

činnosti školy a zodpovedá za riadne hospodárenie s majetkom v užívaní organizácie podľa 

zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o správe majetku obcí  v znení neskorších predpisov“ nahrádza 

nasledovným znením: 

 

„Majetok Mesta Hlohovec v správe organizácie ku dňu 31.12.2012 

 

a/  Dlhodobý hmotný majetok: 

   - budovy, stavby      1 150 228,08 €         

 - stroje, prístroje, zariadenia          12 835,77 €  

 - inventár              2 218,42 €     

 

 DHM spolu:       1 165 282,27 €          

     

b/  Drobný hmotný majetok krátkodobý II.            99 562,87 €            

c/ Drobný hmotný majetok krátkodobý I. v OTE        65 856,50 €            

d/ Materiálové zásoby              1 618,75 €                 

e/ Pohľadávky               0 €                          

f/     Záväzky            58 099,25 €                

g/ Finančné účty            56 480,52 €                

h/ CO                      1 278,13 €  

i/ Pokladničná hotovosť              0 € 

   

Spolu                            1 448 178,29 €“               
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 Ostatné ustanovenia zriaďovacej listiny v znení dodatku č.1, č.2, č.3, č.4, č. 5 a č. 6 

zostávajú v platnosti tak, ako boli schválené MsZ. 

 

      II. 

Záverečné ustanovenia  
 

Tento Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine Základnej školy, M. R. Štefánika 30, 920 01 

Hlohovec, č. 97/14043-002  zo dňa 08.12.1997 vydanej Okresným úradom v Hlohovci, v znení 

Dodatku č. 1 zo dňa 27.06.2002, Dodatku č. 2 zo dňa 06.09.2007, Dodatku č. 3 zo dňa 

23.04.2009, Dodatku č. 4 zo dňa 29.04.2010, Dodatku č. 5 zo dňa 23.06.2011 a Dodatku č. 6 

zo dňa 28.06.2012, vydaných Mestom Hlohovec, bol schválený uznesením MsZ Mesta 

Hlohovec č..... k Dodatkom k zriaďovacím listinám základných škôl, Základnej umeleckej 

školy v Hlohovci, Centra voľného času Dúha, materských škôl, Harmonie – Domova 

dôchodcov a Mestského kultúrneho centra Hlohovec v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Hlohovec, v Hlohovci dňa .............., s účinnosťou odo dňa jeho schválenia MsZ v Hlohovci. 

 

 

V Hlohovci dňa:.............2013 

 

 

 

 

 

                ____________________ 

              Peter Dvoran  

                 primátor mesta Hlohovec 
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MESTO   HLOHOVEC 

M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec 
 

 Mesto Hlohovec, ako zriaďovateľ prostredníctvom Mestského zastupiteľstva mesta 

Hlohovec ako orgánu príslušného podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona  SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ust. § 22 ods.2 písm.i a § 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 

 

       s c h v a ľ u j e 

Dodatok č. 8 
 

k Zriaďovacej listine Základnej školy, Koperníkova ul. 24, 920 01 Hlohovec, č. 97/07232  zo 

dňa 01.07.1997 vydanej Okresným úradom v Hlohovci, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 

27.06.2002, Dodatku č. 2 zo dňa 06.09.2007, Dodatku č. 3 zo dňa 23.04.2009,  Dodatku č. 4  

zo dňa 29.10.2009, Dodatku č. 5 zo dňa 29.04.2010 a Dodatku č. 6 zo dňa 23.06.2011, 

Dodatku č. 7 zo dňa 28.06.2012, vydaných Mestom Hlohovec ( ďalej len " Zriaďovacia  

listina "). 

I.  

Predmet dodatku 
 

Zriaďovacia listina sa Dodatkom č. 8 v časti Vecné a finančné vymedzenie majetku, ku ktorému 

má organizácia právo hospodárenia za slovami „Základná škola zodpovedá za efektívne 

využívanie finančných prostriedkov poskytnutých zriaďovateľom určených na zabezpečenie 

činnosti školy a zodpovedá za riadne hospodárenie s majetkom v užívaní organizácie podľa 

zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o správe majetku obcí  v znení neskorších predpisov“ nahrádza 

nasledovným znením: 

 

„Majetok Mesta Hlohovec v správe organizácie ku dňu 31.12.2012 

 

a/  Dlhodobý hmotný majetok: 

   - budovy, stavby              1 836 508,08 €   

 - stroje, prístroje, zariadenia        33 228,77 €    

 - inventár                        0 €  

 DHM spolu:                 1 869 736,85 €    

     

b/  Drobný hmotný majetok krátkodobý II.     129 012,15 €    

c/ Drobný nehmotný majetok krátkodobý II.       1 503,45 € 

d/ Drobný hmotný majetok krátkodobý I. v OTE    74 249,57 €     

e/ Drobný nehmotný majetok krátkodobý I.       2 243,30 € 

d/ Materiálové zásoby                          945,56 €                  

e/ Pohľadávky                             6 254,51 €       

f/     Záväzky                        52 578,03 €      

g/ Finančné účty                            49 239,89 €      

h/ CO                                 0 €               

i/ Pokladničná hotovosť           0 € 

   

Spolu                        2 185 763,31 €“ 
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 Ostatné ustanovenia zriaďovacej listiny v znení dodatku č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č. 6 a č. 7 

zostávajú v platnosti tak, ako boli schválené MsZ. 

 

      II. 

Záverečné ustanovenia  
 

Tento Dodatok č. 8 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Koperníkova ul. 24, 920 01 

Hlohovec, č. 97/07232  zo dňa 01.07.1997 vydanej Okresným úradom v Hlohovci, v znení 

Dodatku č. 1 zo dňa 27.06.2002, Dodatku č. 2 zo dňa 06.09.2007, Dodatku č. 3 zo dňa 

23.04.2009, Dodatku č. 4 zo dňa 29.10.2009, Dodatku č. 5 zo dňa 29.04.2010, Dodatku č. 6 

zo dňa 23.06.2011 a Dodatku č. 7 zo dňa 28.06.2012, vydaných Mestom Hlohovec, bol 

schválený uznesením MsZ Mesta Hlohovec č..... k Dodatkom k zriaďovacím listinám 

základných škôl, Základnej umeleckej školy v Hlohovci, Centra voľného času Dúha, 

materských škôl, Harmonie Domova dôchodcov a Mestského kultúrneho centra Hlohovec 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec, v Hlohovci dňa ............, s účinnosťou odo dňa 

jeho schválenia MsZ v Hlohovci. 

  

 

V Hlohovci dňa ...............2013  

 

 

 

 

 

                ____________________ 

             Peter Dvoran 

                 primátor mesta Hlohovec 
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MESTO   HLOHOVEC 

M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec 
 

 Mesto Hlohovec, ako zriaďovateľ prostredníctvom Mestského zastupiteľstva mesta 

Hlohovec ako orgánu príslušného podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona  SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ust. § 22 ods.2 písm.i  a § 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 

 

       s c h v a ľ u j e 

Dodatok č. 7 
 

k Zriaďovacej listine Základnej školy, Felcánova ul. 4, 920 01 Hlohovec, č. 97/07233  zo dňa 

01.07.1997 vydanej Okresným úradom v Hlohovci, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 27.06.2002, 

Dodatku č. 2 zo dňa 06.09.2007, Dodatku č. 3 zo dňa 23.04.2009, Dodatku č. 4 zo dňa 

29.04.2010, Dodatku č. 5 zo dňa 23.06.2011 a Dodatku č. 6 zo dňa 28.06.2012, vydaných 

Mestom Hlohovec ( ďalej len „ Zriaďovacia listina „). 

 

I.  

Predmet dodatku 
 

Zriaďovacia listina sa Dodatkom č. 7 v časti Vecné a finančné vymedzenie majetku, ku ktorému 

má organizácia právo hospodárenia za slovami „Základná škola zodpovedá za efektívne 

využívanie finančných prostriedkov poskytnutých zriaďovateľom určených na zabezpečenie 

činnosti školy a zodpovedá za riadne hospodárenie s majetkom v užívaní organizácie podľa 

zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o správe majetku obcí  v znení neskorších predpisov“ nahrádza 

nasledovným znením: 

 

„Majetok Mesta Hlohovec v správe organizácie ku dňu 31.12.2012 

 

a/  Dlhodobý hmotný majetok: 

   - budovy, stavby      378 461,71 €    

 - stroje, prístroje, zariadenia         2 312,19 €         

 - inventár            5 466,95 €        

 

 DHM spolu:                 386 240,85 €              

     

b/  Drobný hmotný majetok krátkodobý II.         47 873,68 €             

c/ Drobný hmotný majetok krátkodobý I. v OTE       11 666,77 €     

d/ Materiálové zásoby                       232,05 €               

e/ Pohľadávky                                  0 €                  

f/     Záväzky            41 910,26 €            

g/ Finančné účty         39 751,28 €       

h/ CO                       1 199,74 €          

i/ Pokladničná hotovosť           0 € 

   

Spolu                    528 874,63 €“         

-5- 



 

 

 Ostatné ustanovenia zriaďovacej listiny v znení dodatku č.1, č.2, č.3, č.4, č. 5 a č. 6 

zostávajú v platnosti tak, ako boli schválené MsZ. 

 

      II. 

Záverečné ustanovenia  
 

Tento Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Felcánova ul. 4, 920 01 Hlohovec, č. 

97/07233  zo dňa 01.07.1997 vydanej Okresným úradom v Hlohovci, v znení Dodatku č. 1  

zo dňa 27.06.2002, Dodatku č. 2 zo dňa 06.09.2007, Dodatku č. 3 zo dňa 23.04.2009, Dodatku 

č. 4 zo dňa 29.04.2010, Dodatku č. 5 zo dňa 23.06.2011 a Dodatku č. 6,  vydaných Mestom 

Hlohovec, bol schválený uznesením MsZ Mesta Hlohovec č. ..... k Dodatkom k zriaďovacím 

listinám základných škôl, Základnej umeleckej školy v Hlohovci, Centra voľného času Dúha, 

materských škôl, Harmonie Domova dôchodcov a Mestského kultúrneho centra Hlohovec 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec, v Hlohovci dňa ............, s účinnosťou odo dňa 

jeho schválenia MsZ v Hlohovci. 

 

 

V Hlohovci dňa ...............2013  

 

 

 

 

 

 

                ____________________ 

              Peter Dvoran 

                 primátor mesta Hlohovec 
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MESTO   HLOHOVEC 

M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec 
 

 Mesto Hlohovec, ako zriaďovateľ prostredníctvom Mestského zastupiteľstva mesta 

Hlohovec ako orgánu príslušného podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona  SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ust. § 22 ods.2 písm.i a § 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 

 

       s c h v a ľ u j e 

Dodatok č. 7 
 

k Zriaďovacej listine Základnej školy, Školská 165, 920 03 Hlohovec - Šulekovo,                          

č. 97/14040-002  zo dňa 08.12.1997 vydanej Okresným úradom v Hlohovci, v znení Dodatku 

č. 1 zo dňa 27.06.2002, Dodatku č. 2 zo dňa 06.09.2007, Dodatku č. 3 zo dňa 23.04.2009, 

Dodatku č.4 zo  dňa 29.04.2010, Dodatku č. 5 zo dňa 23.06.2011 a Dodatku č. 6 zo dňa 

28.6.2012, vydaných Mestom Hlohovec ( ďalej len " Zriaďovacia listina "). 

 

I.  

Predmet dodatku 
 

Zriaďovacia listina sa Dodatkom č. 7 v časti Vecné a finančné vymedzenie majetku, ku ktorému 

má organizácia právo hospodárenia za slovami „Základná škola zodpovedá za efektívne 

využívanie finančných prostriedkov poskytnutých zriaďovateľom určených na zabezpečenie 

činnosti školy a zodpovedá za riadne hospodárenie s majetkom v užívaní organizácie podľa 

zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o správe majetku obcí  v znení neskorších predpisov“ nahrádza 

nasledovným znením: 

 

„Majetok Mesta Hlohovec v správe organizácie ku dňu 31.12.2012 

 

a/  Dlhodobý hmotný majetok: 

   - budovy, stavby      146 740,85 €   

 - stroje, prístroje, zariadenia         8 082,42 €      

 - inventár           1 944,83 €        

  

 DHM spolu:       156 768,10 €   

     

b/  Drobný hmotný majetok krátkodobý II.       65 588,24 €   

c/ Drobný hmotný majetok krátkodobý I. v OTE          5 364,68 €      

d/ Materiálové zásoby                                        0 €      

e/ Pohľadávky                                             0 €    

f/     Záväzky                    22 494,46 €      

g/ Finančné účty                    22 784,97 €        

h/ CO                                 0 €                        

i/ Pokladničná hotovosť           0 € 

   

Spolu          273 000,45 €“ 
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 Ostatné ustanovenia zriaďovacej listiny v znení dodatku č.1, č.2, č.3, č.4, č.5 a č. 6 

zostávajú v platnosti tak, ako boli schválené MsZ. 

 

      II. 

Záverečné ustanovenia  
 

Tento Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Školská 165, 920 03 Hlohovec-

Šulekovo, č. 97/14040-002  zo dňa 08.12.1997 vydanej Okresným úradom v Hlohovci, v znení 

Dodatku č. 1 zo dňa 27.06.2002, Dodatku č. 2 zo dňa 06.09.2007,  Dodatku č. 3 zo dňa 

23.04.2009, Dodatku č. 4 zo dňa 29.04.2010, Dodatku č. 5 zo dňa 23.06.2011 a Dodatku č.6, 

vydaných Mestom Hlohovec, bol schválený uznesením MsZ Mesta Hlohovec č...... 

k Dodatkom k zriaďovacím listinám základných škôl, Základnej umeleckej školy v Hlohovci, 

Centra voľného času Dúha, materských škôl, Harmonie Domova dôchodcov a Mestského 

kultúrneho centra Hlohovec v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec, v Hlohovci dňa 

................., s účinnosťou odo dňa jeho schválenia MsZ v Hlohovci. 

 

 

V Hlohovci dňa................2013 

 

 

 

 

 

 

                ____________________ 

               Peter Dvoran 

                 primátor mesta Hlohovec 
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MESTO   HLOHOVEC 

M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec 
 

 Mesto Hlohovec, ako zriaďovateľ prostredníctvom Mestského zastupiteľstva mesta 

Hlohovec ako orgánu príslušného podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona  SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ust. § 22 ods.2 písm.i  a § 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 

 

        s c h v a ľ u j e 

 Dodatok č. 7 
 

k Zriaďovacej listine Základnej školy, Podzámska ul. 35, 920 01 Hlohovec, č. 97/07234  zo 

dňa 01.07.1997 vydanej Okresným úradom v Hlohovci, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 

27.06.2002, Dodatku č. 2 zo dňa 06.09.2007, Dodatku č. 3 zo dňa 23.04.2009,  Dodatku č. 4 zo 

dňa  29.04.2010, Dodatku č. 5 zo dňa 23.06.2011 a Dodatku č. 6 zo dňa 28.06.2012, vydaných 

Mestom Hlohovec ( ďalej len " Zriaďovacia listina "). 

 

I.  

Predmet dodatku 
 

Zriaďovacia listina sa Dodatkom č. 7 v časti Vecné a finančné vymedzenie majetku, ku ktorému 

má organizácia právo hospodárenia za slovami „Základná škola zodpovedá za efektívne 

využívanie finančných prostriedkov poskytnutých zriaďovateľom určených na zabezpečenie 

činnosti školy a zodpovedá za riadne hospodárenie s majetkom v užívaní organizácie podľa 

zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o správe majetku obcí  v znení neskorších predpisov“ nahrádza 

nasledovným znením: 

 

„Majetok Mesta Hlohovec v správe organizácie ku dňu 31.12.2012 

 

a/  Dlhodobý hmotný majetok: 

   - budovy, stavby          1 056 018,25 €    

 - stroje, prístroje, zariadenia               25 991,68 €        

 - inventár                     460,73 € 

                   

 DHM spolu:             1 082 470,66 €   

     

b/  Drobný hmotný majetok krátkodobý II.                187 143,01 €     

c/ Drobný hmotný majetok krátkodobý I. v OTE                  128 641,57 €     

d/ Materiálové zásoby                              356,80 €                   

e/ Pohľadávky                                  0 €               

f/     Záväzky                        79 164,80 €         

g/ Finančné účty                           77 112,13 € 

h/ CO                   1 866,45 €       

i/ Pokladničná hotovosť                  0 € 

   

Spolu                1 556 755,42 €“ 
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 Ostatné ustanovenia zriaďovacej listiny v znení dodatku č.1, č.2, č.3, č.4, č. 5 a č. 6 

zostávajú v platnosti tak, ako boli schválené MsZ. 

 

      II. 

Záverečné ustanovenia  
 

Tento Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Podzámska ul. 35, 920 01 Hlohovec, 

č. 97/07234  zo dňa 01.07.1997 vydanej Okresným úradom v Hlohovci, v znení Dodatku č. 1 

zo dňa 27.06.2002, Dodatku č. 2 zo dňa 06.09.2007, Dodatku č. 3 zo dňa 23.04.2009, Dodatku 

č. 4 zo dňa 29.04.2010, Dodatku č. 5 a Dodatku č. 6 zo dňa 28.06.2012, vydaných Mestom 

Hlohovec, bol schválený uznesením MsZ Mesta Hlohovec č. ..... k Dodatkom k zriaďovacím 

listinám základných škôl, Základnej umeleckej školy v Hlohovci, Centra voľného času Dúha, 

materských škôl, Harmonie Domova dôchodcov a Mestského kultúrneho centra Hlohovec 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec, v Hlohovci dňa ................, s účinnosťou odo 

dňa jeho schválenia MsZ v Hlohovci. 

 

 

V Hlohovci dňa ..............2013 

 

 

 

 

 

 

                ____________________ 

              Peter Dvoran 

                 primátor mesta Hlohovec 
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MESTO   HLOHOVEC 

M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec 
 

 Mesto Hlohovec, ako zriaďovateľ prostredníctvom Mestského zastupiteľstva mesta 

Hlohovec ako orgánu príslušného podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona  SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ust. § 22 ods.2 písm.i a § 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 

 

        s c h v a ľ u j e 

 Dodatok č. 7 
 

k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy v Hlohovci, Pribinova 5, zo dňa 15.06.1993 

vydanej Školskou správou, Hornopotočná 23, 917 00 Trnava, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 

27.06.2002 , Dodatku č. 2 zo dňa 06.09.2007, Dodatku č. 3 zo dňa 23.04.2009, Dodatku č. 4 zo 

dňa 29.04.2010, Dodatku č. 5 zo dňa 23.06.2011 a Dodatku č. 6 zo dňa 28.06.2012, vydaných 

Mestom Hlohovec ( ďalej len " Zriaďovacia listina "). 

 

I.  

Predmet dodatku 

 
1. Zriaďovacia listina sa Dodatkom č. 7 dopĺňa nasledovne: 

 

Za odsek Predmet činnosti sa vkladá nový odsek s názvom „Organizačné členenie“, ktorý    

znie: „Súčasťou školy je: 

Elokované pracovisko – Základná škola s materskou školou Trakovice, Trakovice 10, 

Elokované pracovisko – Základná škola s materskou školou, Osloboditeľov 9, Červeník, 

Elokované pracovisko – Základná škola, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov, 

Elokované pracovisko – Základná škola s materskou školou, Ružindol 3.“ 

 

2. Zriaďovacia listina sa za odsekom s názvom Vecné a finančné vymedzenie majetku, ku 

ktorému má organizácia právo hospodárenia nahrádza novým znením:  

 

„Majetok Mesta Hlohovec v správe organizácie ku dňu 31.12.2012 

 

a/  Dlhodobý hmotný majetok: 

   - budovy, stavby      450 372,56 €    

 - stroje, prístroje, zariadenia         9 749,64 €       

 - inventár                          0 €                 

  

 DHM spolu:       460 122,20 €      

     

b/  Drobný hmotný majetok krátkodobý II.        17 663,08 €     

c/ Drobný hmotný majetok krátkodobý I. v OTE                          0 €     

d/ Materiálové zásoby                                0 €         

e/ Pohľadávky                                          0 €      

f/     Záväzky                      26 007,44 €   
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g/ Finančné účty                    28 167,44 €     

h/ CO                            0 € 

i/ Pokladničná hotovosť           0 € 

j/ Ceniny            2 160,00 € 

                

Spolu                     534 120,16 €“ 

 

 

 

 Ostatné ustanovenia zriaďovacej listiny v znení dodatku č.1, č.2, č.3, č.4, č. 5 a č. 6 

zostávajú v platnosti tak, ako boli schválené MsZ. 

 

      II. 

Záverečné ustanovenia  
 

Tento Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy v Hlohovci, Pribinova 5, 

zo dňa 15.06.1993 vydanej Školskou správou, Hornopotočná 23, 917 00 Trnava, v znení 

Dodatku č. 1zo dňa 27.06.2002, Dodatku č. 2 zo dňa 06.09.2007,  Dodatku č.3 zo dňa 

23.04.2009, Dodatku č. 4 zo dňa 29.04.2010, Dodatku č.5 zo dňa 23.06.2011 a Dodatku č. 6 zo 

dňa 28.06.2012, vydaných Mestom Hlohovec, bol schválený uznesením MsZ Mesta Hlohovec 

č...... k Dodatkom k zriaďovacím listinám základných škôl, Základnej umeleckej školy 

v Hlohovci, Centra voľného času Dúha, materských škôl, Harmonie Domova dôchodcov 

a Mestského kultúrneho centra Hlohovec v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec. 

V Hlohovci dňa ........... s účinnosťou odo dňa jeho schválenia MsZ v Hlohovci. 

 

 

V Hlohovci dňa ..................2013 

 

 

 

 

                ____________________ 

              Peter Dvoran 

                 primátor mesta Hlohovec 
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MESTO   HLOHOVEC 

M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec 
 

 Mesto Hlohovec, ako zriaďovateľ prostredníctvom Mestského zastupiteľstva mesta 

Hlohovec ako orgánu príslušného podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona  SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ust. § 22 ods.2 písm.i a § 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 

 

       s c h v a ľ u j e 

Dodatok č. 7 
 

k Zriaďovacej listine Centra voľného času Dúha č. 2002/00001 zo dňa 31.12.2001 vydanej 

Okresným úradom Hlohovec, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 27.06.2002, Dodatku č. 2 zo dňa 

30.12.2005 , Dodatku č. 3 zo dňa 23.04.2009, Dodatku č.4 zo dňa 29.04.2010, Dodatku č.5  

zo dňa 23.06.2011 a Dodatku č. 6 zo dňa 28.06.2012, vydaných Mestom Hlohovec ( ďalej len " 

Zriaďovacia listina "). 

I.  

Predmet dodatku 

 
Zriaďovacia listina sa Dodatkom č. 7 v časti Vecné a finančné vymedzenie majetku, ku ktorému 

má organizácia právo hospodárenia za slovami „Centrum voľného času zodpovedá za 

efektívne využívanie finančných prostriedkov poskytnutých zriaďovateľom určených na 

zabezpečenie činnosti školy a zodpovedá za riadne hospodárenie s majetkom v užívaní 

organizácie podľa zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o správe majetku obcí  v znení neskorších 

predpisov nahrádza nasledovným znením: 

 

„Majetok Mesta Hlohovec v správe organizácie ku dňu 31.12.2012 

 

a/  Dlhodobý hmotný majetok: 

   - budovy, haly              

 - stroje, prístroje, zariadenia     7 627,45 €      

 - inventár               

  

 DHM spolu:       7 627,45 €      

     

b/  Drobný hmotný majetok krátkodobý II.                       7 788,52 €      

c/ Drobný hmotný majetok krátkodobý I. v OTE                    19 984,14 €  

d/ Drobný nehmotný majetok krátkodobý   1 016,29 €     

e/ Materiálové zásoby                                   0 €            

f/ Pohľadávky                                         0 €            

g/     Záväzky                         19 700,73 €            

h/ Finančné účty                11 585,44 €      

i/ CO                     0 €         

j/ Pokladničná hotovosť                  0 € 

   

Spolu                        67 702,57 €“   
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 Ostatné ustanovenia zriaďovacej listiny v znení dodatku č.1, č.2, č.3, č.4, č.5 a č.6 

zostávajú v platnosti tak, ako boli schválené MsZ. 

 

      II. 

Záverečné ustanovenia  
 

Tento Dodatok č.7 k Zriaďovacej listine Centra voľného času Dúha č. 2002/00001 zo dňa 

31.12.2001 vydanej Okresným úradom Hlohovec, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 27.06.2002, 

Dodatku č. 2 zo dňa 30.12.2005, Dodatku č. 3 zo dňa 23.04.2009, Dodatku č. 4 zo dňa 

29.04.2010, Dodatku č.5 zo dňa 23.06.2011 a Dodatku č. 6 zo dňa 28.06.2012, vydaných 

Mestom Hlohovec, bol schválený uznesením MsZ Mesta Hlohovec č. ....... k Dodatkom 

k zriaďovacím listinám základných škôl, Základnej umeleckej školy v Hlohovci, Centra 

voľného času Dúha, materských škôl, Harmonie Domova dôchodcov a Mestského kultúrneho 

centra Hlohovec v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec, v Hlohovci dňa.............,  

s účinnosťou odo dňa jeho schválenia MsZ v Hlohovci. 

 

 

 

V Hlohovci dňa .............2013  

 

 

 

 

 

                ____________________ 

             Peter Dvoran 

                 primátor mesta Hlohovec 
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MESTO   HLOHOVEC 

M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec 
 

 Mesto Hlohovec, ako zriaďovateľ prostredníctvom Mestského zastupiteľstva mesta 

Hlohovec ako orgánu príslušného podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona  SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ust. § 22 ods.2 písm.i a § 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 

 

       s c h v a ľ u j e 

Dodatok č. 5 
 

k Zriaďovacej listine Materskej školy, Vinohradská 7, Hlohovec zo dňa 01.04.2007 v znení 

Dodatku č. 1 zo dňa 23.04.2009, Dodatku č. 2 zo dňa 29.04.2010 a Dodatku č. 3 zo dňa 

23.06.2011 a Dodatku č. 4 zo dňa 28.06.2012, vydaných Mestom Hlohovec. 

 

I.  

Predmet dodatku 

 
Zriaďovacia listina sa Dodatkom č. 5 v časti Vecné a finančné vymedzenie majetku, ku ktorému 

má organizácia právo hospodárenia za slovami „Škola zodpovedá za efektívne využívanie 

finančných prostriedkov poskytnutých zriaďovateľom určených na zabezpečenie činnosti školy 

a zodpovedá za riadne hospodárenie s majetkom v užívaní organizácie podľa zákona  SNR č. 

138/1991 Zb. o správe majetku obcí  v znení neskorších predpisov nahrádza nasledovným 

znením: 

 

„Majetok Mesta Hlohovec v správe organizácie ku dňu 31.12.2012 

 

a/  Dlhodobý hmotný majetok: 

   - budovy, stavby      89 423,48 €   

 - stroje, prístroje, zariadenia     10 090,86 €         

 - inventár            376,42 €         

  

 DHM spolu:       99 890,76 €  

     

b/  Drobný hmotný majetok krátkodobý II.     47 467,73 €         

c/ Drobný hmotný majetok krátkodobý I. v OTE     34 378,77 €       

d/ Materiálové zásoby                          344,20 €                  

e/ Pohľadávky                                      0 €                  

f/     Záväzky                             20 087,65 €  

g/ Finančné účty                  20 568,08 €       

h/ CO                                 0 €                 

i/ Pokladničná hotovosť         0 € 

   

Spolu                           222 737,19 €“ 
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 Ostatné ustanovenia zriaďovacej listiny v znení Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 zostávajú 

v platnosti tak, ako boli schválené MsZ. 

 

      II. 

Záverečné ustanovenia  
 

Tento Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine Materskej školy, Vinohradská 7, Hlohovec zo dňa 

01.04.2007 v znení Dodatku č.1 zo dňa 23.04.2009, Dodatku č. 2 zo dňa 29.04.2010 a Dodatku 

č. 3 zo dňa 23.06.2011 a Dodatku č. 4 zo dňa 28.06.2012, vydaných Mestom Hlohovec, bol 

schválený uznesením MsZ Mesta Hlohovec č...... k Dodatkom k zriaďovacím listinám 

základných škôl, Základnej umeleckej školy v Hlohovci, Centra voľného času Dúha, 

materských škôl, Harmonie Domova dôchodcov a Mestského kultúrneho centra Hlohovec 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec, v Hlohovci dňa .........., s účinnosťou odo dňa 

jeho schválenia MsZ v Hlohovci. 

 

 

 

V Hlohovci dňa ...........2013  

 

 

 

 

 

                ____________________ 

             Peter Dvoran 

                 primátor mesta Hlohovec 
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MESTO   HLOHOVEC 

M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec 
 

 Mesto Hlohovec, ako zriaďovateľ prostredníctvom Mestského zastupiteľstva mesta 

Hlohovec ako orgánu príslušného podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona  SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ust. § 22 ods.2 písm.i a § 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 

 

       s c h v a ľ u j e 

Dodatok č. 6 
 

k Zriaďovacej listine Materskej školy, Fraštacká 4, Hlohovec zo dňa 01.04.2007 v znení 

Dodatku č. 1 zo dňa 23.04.2009, Dodatku č. 2 zo dňa 29.04.2010, Dodatku č. 3 zo dňa 

23.06.2011, Dodatku č. 4 zo dňa 27.10.2011 a Dodatku č. 5 zo dňa 28.06.2012, vydaných 

Mestom Hlohovec. 

I.  

Predmet dodatku 

 
Zriaďovacia listina sa Dodatkom č. 6 v časti Vecné a finančné vymedzenie majetku, ku ktorému 

má organizácia právo hospodárenia za slovami „Škola zodpovedá za efektívne využívanie 

finančných prostriedkov poskytnutých zriaďovateľom určených na zabezpečenie činnosti školy 

a zodpovedá za riadne hospodárenie s majetkom v užívaní organizácie podľa zákona  SNR č. 

138/1991 Zb. o správe majetku obcí  v znení neskorších predpisov nahrádza nasledovným 

znením: 

 

„Majetok Mesta Hlohovec v správe organizácie ku dňu 31.12.2012 

 

a/  Dlhodobý hmotný majetok:  

   - budovy, stavby      132 439,51 €   

 - stroje, prístroje, zariadenia           5 206,23 €       

 - inventár                         0 €         

  

 DHM spolu:       137 645,74 €  

     

b/  Drobný hmotný majetok krátkodobý II.        32 444,85 €     

c/ Drobný hmotný majetok krátkodobý I. v OTE       20 120,66 €         

d/ Materiálové zásoby                             344,20 €             

e/ Pohľadávky                                             0 €                  

f/     Záväzky                      17 248,68 €      

g/ Finančné účty                   16 901,69 €             

h/ CO                           0 €       

i/ Pokladničná hotovosť           0 € 

   

Spolu                              224 705,82 €“ 
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 Ostatné ustanovenia zriaďovacej listiny v znení Dodatku č.1, č.2, č.3, č.4 a č.5 

zostávajú v platnosti tak, ako boli schválené MsZ. 

 

      II. 

Záverečné ustanovenia  
 

Tento Dodatok č. 6 k Zriaďovacej listine Materskej školy, Fraštacká 4, Hlohovec zo dňa 

01.04.2007 v znení Dodatku č.1 zo dňa 23.04.2009, Dodatku č.2 zo dňa 29.04.2010, Dodatku 

č. 3 zo dňa 23.06.2011, Dodatku č. 4 zo dňa 27.10.2011 a Dodatku č. 5 zo dňa 28.06.2012, 

vydaných Mestom Hlohovec, bol schválený uznesením MsZ Mesta Hlohovec č..... k Dodatkom 

k zriaďovacím listinám základných škôl, Základnej umeleckej školy v Hlohovci, Centra 

voľného času Dúha, materských škôl, Harmonie Domova dôchodcov a Mestského kultúrneho 

centra Hlohovec v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec, v Hlohovci dňa .........,  

s účinnosťou odo dňa jeho schválenia MsZ v Hlohovci. 

 

 

V Hlohovci dňa  .............2013  

 

 

 

 

 

 

                ____________________ 

             Peter Dvoran 

                 primátor mesta Hlohovec 
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MESTO   HLOHOVEC 

M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec 
 

 Mesto Hlohovec, ako zriaďovateľ prostredníctvom Mestského zastupiteľstva mesta 

Hlohovec ako orgánu príslušného podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona  SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ust. § 22 ods.2 písm.i a § 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 

 

       s c h v a ľ u j e 

Dodatok č. 5 
 

k Zriaďovacej listine Materskej školy, Nábrežie 23, Hlohovec zo dňa 01.04.2007 v znení 

Dodatku č. 1 zo dňa 23.04.2009, Dodatku č. 2 zo dňa 29.04.2010, Dodatku č.3 zo dňa 

23.06.2011 a Dodatku č. 4 zo dňa 28.06.2012, vydaných Mestom Hlohovec. 

 

I.  

Predmet dodatku 

 
Zriaďovacia listina sa Dodatkom č. 5 v časti Vecné a finančné vymedzenie majetku, ku ktorému 

má organizácia právo hospodárenia za slovami „Škola zodpovedá za efektívne využívanie 

finančných prostriedkov poskytnutých zriaďovateľom určených na zabezpečenie činnosti školy 

a zodpovedá za riadne hospodárenie s majetkom v užívaní organizácie podľa zákona  SNR č. 

138/1991 Zb. o správe majetku obcí  v znení neskorších predpisov nahrádza nasledovným 

znením: 

 

„Majetok Mesta Hlohovec v správe organizácie ku dňu 31.12.2012 

 

a/  Dlhodobý hmotný majetok: 

   - budovy, stavby      70 346,09 €   

 - stroje, prístroje, zariadenia       6 261,40 €         

 - inventár              945,03 €         

  

 DHM spolu:       77 552,52 €  

     

b/  Drobný hmotný majetok krátkodobý II.     38 003,84 €      

c/ Drobný hmotný majetok krátkodobý I. v OTE     28 759,43 €          

d/ Materiálové zásoby                              53,52 €          

e/ Pohľadávky                                19,63 €                 

f/     Záväzky                  17 332,34 €      

g/ Finančné účty                  17 103,25 €      

h/ CO                             0 €                 

i/ Pokladničná hotovosť         0 € 

   

Spolu                   178 824,53 €“ 

 

 

 

-19- 



 

 

 

 Ostatné ustanovenia zriaďovacej listiny v znení Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 zostávajú 

v platnosti tak, ako boli schválené MsZ. 

 

      II. 

Záverečné ustanovenia  
 

Tento Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine Materskej školy, Nábrežie 23, Hlohovec zo dňa 

01.04.2007 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 23.04.2009, Dodatku č.2 zo dňa 29.04.2010, Dodatku 

č.3 zo dňa 23.06.2011 a Dodatku č. 4 zo dňa 28.06.2012, vydaných Mestom Hlohovec, bol 

schválený uznesením MsZ Mesta Hlohovec č...... k Dodatkom k zriaďovacím listinám 

základných škôl, Základnej umeleckej školy v Hlohovci, Centra voľného času Dúha, 

materských škôl, Harmonie Domova dôchodcov a Mestského kultúrneho centra Hlohovec 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec, v Hlohovci dňa ........, s účinnosťou odo dňa 

jeho schválenia MsZ v Hlohovci. 

 

 

V Hlohovci dňa ............2013  

 

 

 

 

 

                ____________________ 

              Peter Dvoran 

                 primátor mesta Hlohovec 
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MESTO   HLOHOVEC 

M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec 
 

 Mesto Hlohovec, ako zriaďovateľ prostredníctvom Mestského zastupiteľstva mesta 

Hlohovec ako orgánu príslušného podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona  SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ust. § 22 ods.2 písm.i a § 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 

 

       s c h v a ľ u j e 

Dodatok č. 5 
 

k Zriaďovacej listine Materskej školy, Kalinčiakova 1, 920 01 Hlohovec 07499/SV/2005/97                              

č. zo dňa 02.06.2005 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 23.04.2009, Dodatku č. 2 zo dňa 29.04.2010, 

Dodatku č.3 zo dňa 23.06.2011 a Dodatku č. 4 zo dňa 28.06.2012, vydaných Mestom 

Hlohovec. 

I.  

Predmet dodatku 

 
Zriaďovacia listina sa Dodatkom č. 5 v časti Vecné a finančné vymedzenie majetku, ku ktorému 

má organizácia právo hospodárenia za slovami „Škola zodpovedá za efektívne využívanie 

finančných prostriedkov poskytnutých zriaďovateľom určených na zabezpečenie činnosti školy 

a zodpovedá za riadne hospodárenie s majetkom v užívaní organizácie podľa zákona  SNR č. 

138/1991 Zb. o správe majetku obcí  v znení neskorších predpisov nahrádza nasledovným 

znením: 

 

„Majetok Mesta Hlohovec v správe organizácie ku dňu 31.12.2012 

 

a/  Dlhodobý hmotný majetok: 

   - budovy, stavby      103 574,99 €   

 - stroje, prístroje, zariadenia           1 523,77 €       

 - inventár                               0 €     

  

 DHM spolu:       105 098,76 €  

     

b/  Drobný hmotný majetok krátkodobý II.       32 753,95 €       

c/ Drobný hmotný majetok krátkodobý I. v OTE       27 563,40 €       

d/ Materiálové zásoby                              263,30 €           

e/ Pohľadávky                                             0 €                

f/     Záväzky                    17 289,38 €  

g/ Finančné účty                    17 031,02 €     

h/ CO                                   0 €                

i/ Pokladničná hotovosť           0 € 

   

Spolu                               199 999,81 €“ 
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 Ostatné ustanovenia zriaďovacej listiny v znení Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 zostávajú 

v platnosti tak, ako boli schválené MsZ. 

 

      II. 

Záverečné ustanovenia  
 

Tento Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine Materskej školy, Kalinčiakova 1, 920 01 Hlohovec č. 

07499/SV/2005/97 zo dňa 02.06.2005 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 23.04.2009, Dodatku č. 2 

zo dňa 29.04.2010, Dodatku č. 3 zo dňa 23.06.2011 a Dodatku č. 4 zo dňa 28.06.2012, 

vydaných Mestom Hlohovec, bol schválený uznesením MsZ Mesta Hlohovec  

č. ......k Dodatkom k zriaďovacím listinám základných škôl, Základnej umeleckej školy 

v Hlohovci, Centra voľného času Dúha, materských škôl, Harmonie Domova dôchodcov 

a Mestského kultúrneho centra Hlohovec v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec, 

v Hlohovci dňa ........, s účinnosťou odo dňa jeho schválenia MsZ v Hlohovci. 

 

 

V Hlohovci dňa .............2013  

 

 

 

 

 

 

                ____________________ 

             Peter Dvoran  

                 primátor mesta Hlohovec 
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MESTO   HLOHOVEC 

M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec 
 

 Mesto Hlohovec, ako zriaďovateľ prostredníctvom Mestského zastupiteľstva mesta 

Hlohovec ako orgánu príslušného podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona  SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ust. § 22 ods.2 písm.i a § 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 

 

       s c h v a ľ u j e 

Dodatok č. 7 
 

k Zriaďovacej listine Materskej školy, Hollého č. 3, 920 01 Hlohovec č. 83/2002 zo dňa 

28.03.2002 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 27.06.2002, Dodatku č. 2, č.j. 249/2006/ŠK zo dňa 

14.08.2006 , Dodatku č. 3 zo dňa 23.04.2009, Dodatku č.4 zo dňa 29.04.201, Dodatku č.5  

zo dňa 23.06.2011 a Dodatku č. 6 zo dňa 18.06.2012, vydaných Mestom Hlohovec ( ďalej len „ 

Zriaďovacia listina „). 

I.  

Predmet dodatku 

 
Zriaďovacia listina sa Dodatkom č. 7 v časti Vecné a finančné vymedzenie majetku, ku ktorému 

má organizácia právo hospodárenia za slovami „Škola zodpovedá za efektívne využívanie 

finančných prostriedkov poskytnutých zriaďovateľom určených na zabezpečenie činnosti školy 

a zodpovedá za riadne hospodárenie s majetkom v užívaní organizácie podľa zákona SNR  č. 

138/1991 Zb. o správe majetku obcí  v znení neskorších predpisov nahrádza  nasledovným 

znením: 

 

„Majetok Mesta Hlohovec v správe organizácie ku dňu 31.12.2012 

 

a/  Dlhodobý hmotný majetok: 

   - budovy, stavby      269 196,97 €   

 - stroje, prístroje, zariadenia         1 394,67 €          

 - inventár               472,68 €          

  

 DHM spolu:       271 064,32 €   

     

b/  Drobný hmotný majetok krátkodobý II.       47 304,89 €   

c/ Drobný hmotný majetok krátkodobý I. v OTE       44 539,10 €      

d/ Materiálové zásoby                                      227,45 €        

e/ Pohľadávky                                  0 €                 

f/     Záväzky                    23 950,57 €       

g/ Finančné účty                    23 608,50 €      

h/ CO                               0 €                 

i/ Pokladničná hotovosť             0 € 

   

Spolu                              410 694,83 €“  
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 Ostatné ustanovenia zriaďovacej listiny v znení Dodatku č.1, č.2, č.3, č.4, č.5 a č.6 

zostávajú v platnosti tak, ako boli schválené MsZ. 

 

      II. 

Záverečné ustanovenia  
 

Tento Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine Materskej školy, Hollého č. 3, 920 01 Hlohovec  

č. 83/2002 zo dňa 28.03.2002 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 27.06.2002, Dodatku č. 2, č.j. 

249/2006/ŠK zo dňa 14.08.2006,  Dodatku č. 3 zo dňa 23.04.2009, Dodatku č.4 zo dňa 

29.04.2010, Dodatku č. 5 zo dňa 23.06.2011 a Dodatku č.6 zo dňa 28.06.2012, vydaných 

Mestom Hlohovec, bol schválený uznesením MsZ Mesta Hlohovec č. ........ k Dodatkom 

k zriaďovacím listinám základných škôl, Základnej umeleckej školy v Hlohovci, Centra 

voľného času Dúha, materských škôl, Harmonie Domova dôchodcov a Mestského kultúrneho 

centra Hlohovec v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec,  v Hlohovci dňa ...........,  

s účinnosťou odo dňa jeho schválenia MsZ v Hlohovci. 

 

 

V Hlohovci dňa .............2013 

 

 

 

 

 

 

 

                ____________________ 

            Peter Dvoran 

                 primátor mesta Hlohovec 
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MESTO   HLOHOVEC 

M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec 
 

 Mesto Hlohovec, ako zriaďovateľ prostredníctvom Mestského zastupiteľstva mesta 

Hlohovec ako orgánu príslušného podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona  SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ust. § 22 ods.2 písm.i a § 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 

 

       s c h v a ľ u j e 

Dodatok č. 1 
 

k Zriaďovacej listine Materskej školy, Podjavorinskej 8, 920 03 Hlohovec, m.č. Šulekovo 

zo dňa 27.10.2011, vydanej Mestom Hlohovec ( ďalej len " Zriaďovacia listina "). 

I.  

Predmet dodatku 

 
Zriaďovacia listina sa Dodatkom č. 1 v časti Vecné a finančné vymedzenie majetku, ku ktorému 

má organizácia právo hospodárenia za slovami „Škola zodpovedá za efektívne využívanie 

finančných prostriedkov poskytnutých zriaďovateľom určených na zabezpečenie činnosti školy 

a zodpovedá za riadne hospodárenie s majetkom v užívaní organizácie podľa zákona SNR   

č. 138/1991 Zb. o správe majetku obcí  v znení neskorších predpisov nahrádza  nasledovným 

znením: 

 

„Majetok Mesta Hlohovec v správe organizácie ku dňu 31.12.2012 

 

a/  Dlhodobý hmotný majetok: 

   - budovy, stavby      141 605,25 €   

 - stroje, prístroje, zariadenia         1 241,07 €          

 - inventár                        0 €          

  

 DHM spolu:       142 846,32 €   

     

b/  Drobný hmotný majetok krátkodobý II.       19 967,78 €   

c/ Drobný hmotný majetok krátkodobý I. v OTE       23 640,83 €      

d/ Materiálové zásoby                                      456,40 €        

e/ Pohľadávky                                   339,33 €                 

f/     Záväzky                    14 260,54 €       

g/ Finančné účty                    12 823,41 €      

h/ CO                               0 €                 

i/ Pokladničná hotovosť             0 € 

   

Spolu                              214 334,61 €“  

 

 

 

 

-25- 



 Ostatné ustanovenia zriaďovacej listiny zostávajú v platnosti tak, ako boli schválené 

MsZ. 

 

      II. 

Záverečné ustanovenia  
 

Tento Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Materskej školy, Podjavorinskej 8, 920 03 Hlohovec, 

m.č. Šulekovo zo dňa 27.10.2011, vydanej Mestom Hlohovec, bol schválený uznesením MsZ 

Mesta Hlohovec č. ........ k Dodatkom k zriaďovacím listinám základných škôl, Základnej 

umeleckej školy v Hlohovci, Centra voľného času Dúha, materských škôl, Harmonie Domova 

dôchodcov a Mestského kultúrneho centra Hlohovec v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Hlohovec,  v Hlohovci dňa ..........., s účinnosťou odo dňa jeho schválenia MsZ v Hlohovci. 

 

 

V Hlohovci dňa .............2013 

 

 

 

 

 

 

 

                ____________________ 

            Peter Dvoran 

                 primátor mesta Hlohovec 
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MESTO   HLOHOVEC 

M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec 

 
Mesto Hlohovec, ako zriaďovateľ prostredníctvom Mestského zastupiteľstva 

mesta Hlohovec ako orgánu príslušného podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. 1) zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ust. § 21 ods. 9 písm. g zákona 

č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

 

                                                   s c h v a ľ u j e 

                                                    Dodatok č. 7 

 
k Zriaďovacej listine mestskej príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho centra 

Hlohovec, Námestie sv. Michala 3, Hlohovec č. 1/92 zo dňa 01.06.1992 v znení Dodatku č. 1 

zo dňa 01.01.2002, Dodatku č. 2 zo dňa 23.04.2009, Dodatku č. 3 zo dňa 29.04.2009, Dodatku 

č.4 zo dňa 28.04.2011, Dodatku č.5 zo dňa 23.06.2011 a Dodatku č. 6 zo dňa 28.06.2012, 

vydaných Mestom Hlohovec  (ďalej len „ Zriaďovacia listina“ ). 

 

                                                                      I. 

                                                Predmet dodatku 

 
Zriaďovacia listina sa Dodatkom č. 7 v časti F/ Vymedzenie majetku za slovami „Vecné 

a Finančné vymedzenie majetku sa upresňuje každý rok inventarizáciou, výkazmi a príp. 

novými dohodami o zverejnení do správy.“ Nahrádza nasledovným znením:  

 

Majetok Mesta Hlohovec v správe organizácie ku dňu 31.12.2012  

 

a/  Dlhodobý hmotný majetok: 

   - budovy, stavby                         1 498 344,58 €   

 - stroje, prístroje, zariadenia     328 559,80 €          

 - dopravné prostriedky a inventár                                            17 761,74 €   

            - umelecké diela                                                                        3 843,86 €        

  

 DHM spolu:                1 848 509,98 €   

     

b/  Drobný hmotný majetok krátkodobý II.     146 969,77 €   

c/ Drobný hmotný majetok krátkodobý I.       9 143,04 €  

d/ Ceniny                                                 1 128,63 €        

e/ Pohľadávky                               26 856,41 €                 

f/     Záväzky                     38 890,15 €       

g/ Finančné účty                       7 792,19 €      

h/ CO                                0 €  

i/          Stav v pokladni                                                                             400,74 €   

j/         Knižný fond                                                                             170 695,88 €   

 

Spolu:                                                                                              2 250 386,79 €“ 
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 Ostatné ustanovenia zriaďovacej listiny v znení dodatku č.1, č.2, č.3, č.4, č.5 a č.6 

zostávajú v platnosti tak, ako boli schválené MsZ.  

 

                                                         II. 

                                    Záverečné ustanovenia  

 
 Tento  Dodatok  č. 7  k   Zriaďovacej    listine   mestskej  príspevkovej    organizácie 

Mestského kultúrneho centra Hlohovec, Námestie sa. Michala 3, Hlohovec č. 1/92  

zo dňa 01.06.1992 v znení Dodatku č.1 zo dňa 01.01.2002, Dodatku č. 2 zo dňa 23.04.2009, 

Dodatku č.3 zo dňa 29.04.2010, Dodatku č. 4 zo dňa 28.04.2011, Dodatku č. 5 zo dňa 

23.06.2011 a Dodatku č. 6 zo dňa 28.06.2012, vydaných mestom Hlohovec, bol schválený 

uznesením MsZ Mesta Hlohovec č. ..... k zriaďovacím listinám základných škôl, Základnej 

umeleckej školy v Hlohovci, Centra voľného času Dúha, materských škôl, Harmonie – 

Zariadenia pre seniorov a Mestského kultúrneho centra Hlohovec v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Hlohovec dňa ......., s účinnosťou odo dňa jeho schválenia MsZ v Hlohovci. 

 

 

V Hlohovci dňa:..........2013   

 

 

 

  

                                                                                            ––––––––––––––––                                                                                                                             

                                                                                                Peter Dvoran 

                                                                                      primátor mesta Hlohovec          
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MESTO   HLOHOVEC 

M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec 
 

 Mesto Hlohovec, ako zriaďovateľ prostredníctvom Mestského zastupiteľstva mesta 

Hlohovec ako orgánu príslušného podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona  SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ust. § 21 ods.9                

písm.g zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

       s c h v a ľ u j e 

   Dodatok č. 8 
 

k Zriaďovacej listine HARMONIA Domov dôchodcov, Hlohovec zo dňa 25.02.1991, v znení 

jej zmeny zo dňa 08.05.1996, vydaných Okresným úradom v Trnave, v znení ďalšej zmeny 

zriaďovacej listiny zo dňa 12.09.1996, vydanej  Krajským úradom v Trnave, a v znení Dodatku 

č. 2 zo dňa 01.07.2002, Dodatku č. 3 zo dňa 23.04.2009, Dodatku č. 4 zo dňa 

29.10.2009, Dodatku č. 5 zo dňa 29.04.2010, Dodatku č. 6 zo dňa 23.06.2011  a Dodatku č. 7 

zo dňa 28.06.2012 vydaných Mestom Hlohovec ( ďalej len " Zriaďovacia listina "). 

 

I.  

Predmet dodatku 

 
Zriaďovacia listina sa Dodatkom č. 8 mení nasledovne: 

 

„Majetok Mesta Hlohovec v správe organizácie ku dňu 31.12.2012 

 

a/  Dlhodobý hmotný majetok: 

   - budovy, stavby        384 144,01 €   

 - stroje, prístroje, zariadenia       129 813,12 €     

 - dopravné prostriedky         24 729,14 €        

    

 DHM spolu:         538 686,27 €   

     

b/  Drobný hmotný majetok krátkodobý II.       144 351,29 €     

c/ Drobný hmotný majetok krátkodobý I. v OTE         35 181,46 €        

d/ Materiálové zásoby                                10 325,22 €        

e/ Pohľadávky                      47 892,11 €          

f/     Záväzky                      61 800,59 €     

g/ Finančné účty           47 915,15 €        

h/ CO                     0,00 €                 

   

Spolu                      886 152,09 € “ 
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 Ostatné ustanovenia zriaďovacej listiny v znení dodatku č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6 a č.7 

zostávajú v platnosti tak, ako boli schválené MsZ. 

 

      II. 

Záverečné ustanovenia  
 

Tento Dodatok č. 8 k Zriaďovacej listine HARMONIA Domov dôchodcov, Hlohovec zo dňa 

25.02.1991, v znení jej zmeny zo dňa 08.05.1996, vydaných Okresným úradom v Trnave, 

v znení ďalšej zmeny zriaďovacej listiny zo dňa 12.09.1996, vydanej  Krajským úradom 

v Trnave, v znení Dodatku č. 2 zo dňa 01.07.2002, Dodatku č. 3 zo dňa 23.04.2009,  Dodatku 

č.4 zo dňa 29.10.2009, Dodatku č. 5 zo dňa 29.04.2010, Dodatku č. 6 zo dňa 23.06.2011  a 

Dodatku č. 7 zo dňa 28.06.2012 vydaných Mestom Hlohovec, bol schválený uznesením MsZ 

Mesta Hlohovec č .......... k Dodatkom k zriaďovacím listinám základných škôl, Základnej 

umeleckej školy v Hlohovci, Centra voľného času Dúha, materských škôl, Harmonie Domova 

dôchodcov a Mestského kultúrneho centra Hlohovec v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Hlohovec, v Hlohovci dňa ......................, s účinnosťou odo dňa jeho schválenia MsZ  

v Hlohovci. 

 

 

V Hlohovci dňa ........................ 

 

 

 

 

 

 

                ____________________ 

              Peter Dvoran 

                 primátor mesta Hlohovec 
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Dôvodová správa 

 

 

 Na základe výsledkov kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR, expozitúra Nitra 

v roku 2008, v zmysle § 22 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o znení a doplnení niektorých zákonov, a ustanovenia § 21 ods. 9 

písm. g) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, obec je povinná uvádzať v zriaďovacích listinách škôl 

a školských zariadení, Harmonie – Zariadenia pre seniorov, Hlohovec a Mestského kultúrneho 

centra Hlohovec vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý im bol zverený do správy. 

 Zároveň v zmysle § 39c ods. 2 písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o znení a doplnení niektorých zákonov, zriaďovateľ školy 

alebo školského zariadenia, ktorý má zriadené elokované pracovisko, najneskôr do 30. júna 

2013 písomne oznámi ministerstvu osobitne za každé elokované pracovisko povinné údaje, 

ktoré predpokladajú uvedenie elokovaného pracoviska v zriaďovacej listine.  

 Mesto Hlohovec na základe vyššie uvedeného spracovalo uvedené zmeny v dodatkoch 

k zriaďovacím listinám. 

 

 

 

Komisia kultúry a vzdelávania na svojom zasadnutí dňa 05.06.2013 odporučila materiál 

predložiť na rokovanie MsZ. 

 

 

 


