Mesto Humenné, 066 01 Humenné
C.j.: Prim; 211/2002

V Humennom 01.07.2002

ZRIAĎOVACIA. LISTINA
V zmysle čl. 1, čl. XI. a XII. zákona NR SR č. 4l6/2001 Z.z. o prechode niektorých
pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce-\a na vyššie územné celky v nadväznosti na % 5>
ods. 1 zák. SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve azákona
NR SR č. 84/ 1995 Z.z., ktorým sa meni zákon č. 542/90 Zb., v súlade s ustanovením 5 2, ods.
4 zák. č. 279/93 Z.z. o školských zariadeniach a v zmysle čl. XXIII. a čl. XXIV. Zákona NR
SR č. 222/96 Z.z. o organizácii miestnej štámej správy a o zmene a doplnení niektorých
'
zákonov Mesto Humenné

zriaďuje

Základnú školu'Kudlovská ul.

11 v

Humennom

ako rozpočtovú organizáciu s právnou subjeävitou s účinnosťou od
1. júla 2002. zriadená je na dobu neurčitú.
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Na čele školy je riaditel“, ktorý je štatutárnym orgánom školy.
Účelom tejto školy je predovšethfm výchova a vzdelávanie žiakov. Domov mládeže pri
tejto škole zabezpečuje ubytovanie a stravovanie äakov tejto základnej školy. Pre túto školu
platia všetky všeobecne záväzné predpisy= ako aj špeciálne pre tento typ školy.
Základná škola je finančnými vzťahmi napojená na štátny rozpočet podľa osobitných
predpisov. Hospodári s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu> ktorý jej
určí Mesto Humenne vzrnysle zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách
v znení neskorších predpisov (386/96 Zz 358/97 Z.z., 377/98 2.2. a 348/99 Z.z.)> 563/1991
Zb. oúčtovnictve v znení neskorších predpisov (272/96, 123/98 Z.z. a 336/99 2.2.)
a opatreniami MF a v zmysle zákona č. 263/99 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Základná škola na plnenie svojich úloh používa predovšetkým majetok vo vlastníctve
mesta Hmnermé, ktorý spravuje podľa zákona NR SR č. 447/2001 Z.z., ktorým sa mení
a doplňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov.
Súčasťou základnej školy ako právneho subjektu je školská jedáleň a školská kuchyňa,.
ktoré zabezpečujú prípravu & podávanie stravy pre žiakov a zamestnancov školy„ pripadne
pre
iné dospelé osoby vsúlade s Vyhláškou MS SR č. 107/96 Z.z., ktorou sa meni adoplňa
Vyhláška MŠáV SR č. 121/97 o zriaďovaní> činnosti aprevádzke zariadeni školského
stravovania.

_2Organizácia hospodáxí srňajetkom podľa inventámeho stavu k 01.07.2002 aďalšímí
pn'rastkamí.
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primátor mesta

MESTO HUMENNÉ
Humenné 28.06.2006
Č.j.: 12409/2006

Dodatok č.

1

k zriaďovacej listine

Základná škola Kudlovská ul.

11 v

Húmennom

zo dňa 01.07.2002 č.j.: 21 „20021vydanej Mestom Humenné
Identifikačné číslo organizácie /ICO/ :3 7876741

Zriaďovacia listina sa mení takto:
V zmysle 5 21 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení označenie školy od 01.08.2006 na

Základná škola, Kudlovská ul. 11, Humenné

'

MUDr. Vladimír Kostilnik
primátor mesta

:

MESTO HUMENNÉ

Dodatok

k zriaďovacej listine
Základná škola, Kudlovská 11, Humenné
Mesto Humenné ako zriaďovateľ Základnej školy, Kudlovská 11, Humenné na základe ustanovenia 5 22
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe V školstve a školskej samospráve V znení a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva uznesením Mestského zastupiteľstva č. 47 zo dňa 18.6.2007

dodatok č. 2
a) Označenie zriaďovateľa školy
b) Názov školy:

0)

:

Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné

Základná škola, Kudlovská 11, Humenné
Identifikačné číslo školy: 37876741

Názov a adresa školského zariadenia alebo iných zariadení, ktoré sú súčasťou školy:
a) Školský klub detí, Kudlovská 11, Humenné
b) Školská jedáleň, Kudlovská 11, Humenné
c)

\

školská knižnica, Kudlovská 11, Humenné

d) Vyučovací jazyk: slovenský
e) Forma hospodárenia školy

:

rozpočtová organizácia mesta s právnou subjektivitou v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
i) Dátum zriadenia školy: 1.7.2002
Dátum zriadenia školského klubu detí : 1.7.2002
Dátum zriadenia školskej jedálne : 1.7.2002
Dátum zriadenia školskej knižnice: 1.7.2002
g) Vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií školy:
-poskytuje základné vzdelanie žiakom a zabezpečuje ich rozumovú výchovu v súlade so zásadami
humanity a demokracie a pripravuje žiakov pre ďalšie štúdium.
gi) Predmet činnosti školy
—zabezpečuje

:

povinnú školskú dochádzku žiakov V

1.

až 9. ročníku v zmysle príslušných právnych

predpisov
gii) Predmet činnosti školského klubu detí:

-zabezpečuje pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku, výchovu a vzdelávanie v čase mimo
vyučovania a v čase školských prázdnin

Adresa: Mestský úrad, Kukorelliho 34
066 28 HUMENNÉ

Telefón: 057 / 786 3211
Telefax: 057 / 775 2667
e—mail: msu©humenne.sk
internet: www.humenne.sk

IČO: 323 021
DIČ: 2021232598

Bankové spojenie: VÚB HUMENNÉ
Číslo účtu: 22826 532 / 0200
DEXIA BANKA
Číslo účtu: 4210993002/ 5600

giii) Predmet činnosti školskej jedálne

:

-zabezpečujevýrobu a konzumáciu jedál a nápojov pre deti a žiakov V čase ich pobytu v škole a školskom
zariadení a pre zamestnancov škôl a školských zariadení, prípadne pre ďalšie osoby.
giiii) Predmet činnosti školskej knižnice:
-zabezpečuje slobodný prístup k informáciám

h) Označenie štatutárneho orgánu školy

:

riaditeľ školy

finančné vymedzenie majetku, ktorý škola spravuje škola hospodári s majetkom, ktorý jej bol
odovzdaný do správy v zmysle príslušných právnych predpisov

i) Vecné a

:

j) Určenie času, na ktorý sa zriaďuje
&) škola na dobu neurčitú
b) školský klub detí na dobu neurčitú
C) školská jedáleň na dobu neurčitú
d) školská knižnica: na dobu neurčitú
:

:

:

k) Dátum a
a)
b)
c)
d)

1)

číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení:
školy zaradená do siete ešte pred rokom 2001
školského klubu detí : zaradený do siete ešte pred rokom 2001
školskej jedálne: zaradená do siete ešte pred rokom 2001
školská knižnica: zaradená do siete ešte pred rokom 2001
:

Tento dodatok zriaďovacej listiny nadobúda účinnosť dňom 1.7.2007.

V Humennom l9.júna 2007

MUDr. Vladimír Kostilník

primátor mesta

Dodatok

k zriaďovacej listine
Základná škola, Kudlovská 11, Humenné
Mesto Humenné ako zriaďovateľ Základnej školy, Kudlovská 11, Humenné
na základe ustanovenia 5 22
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe V školstve a školskej samospráve V znení a doplnení
niektorých
zákonov V znení neskorších predpisov

vydáva uznesením Mestského zastupiteľstva č. 105/2008

dodatok č. 3
&)

Označenie zriaďovateľa školy: Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné, IČO 00323021

b) Názov školy:

Základná škola, Kudlovská 11, Humenné
Identifikačné číslo školy: 37876741

0) Názov 21 adresa školského zariadenia alebo iných zariadení, ktoré sú súčasťou školy:
a) Školský klub detí, Kudlovská 11, Humenné
b) Školská jedáleň, Kudlovská 11, Humenné
c) Školská knižnica, Kudlovská 11, Humenné
d) Vyučovacíjazyk: slovenský
e) Forma hospodárenia školy

jazyk

:

rozpočtová organizácia mesta s právnou subjektivitou V zmysle zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

i) Dátum zriadenia školy s právnou subjektivitou 1.7.2002
:

g) Vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií školy:
-poskytuje základné vzdelanie žiakom a zabezpečuje ich rozumovú Výchovu V súlade so zásadami
humanity a demokracie a pripravuje žiakov pre ďalšie štúdium.
gi) Predmet činnosti školy
-zabezpečuje povinnú školskú dochádzku žiakov V 1. až 9. ročníku V zmysle príslušných právnych
:

predpisov
gii)Predmet činnosti školského klubu detí:
-zabezpečuje pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku, Výchovu a vzdelávanie v čase mimo
vyučovania a V čase školských prázdnin
giii)Predmet činnosti školskej jedálne:
-zabezpečuje Výrobu a konzumáciu jedál a nápojov pre deti a žiakov V čase ich pobytu V škole a školskom
zariadení a pre zamestnancov škôl a školských zariadení, prípadne pre ďalšie osoby.
giiii)Predmet činnosti školskej knižnice: zabezpečuje slobodný prístup k informáciám
\

h) Označenie štatutárneho orgánu školy

:

riaditeľ školy

Yecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý organizácia spravuje:
Skola spravuje a hospodári s majetkom obce, ktorý prešiel V zmysle zákona NR SR č. 416/2001 Z.z.
o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a to so stavom majetku uvedeným
v delimitačných protokoloch ku dňu l 7. 2002.
Vecné a finančné vymedzenie majetku podľa delimitačného protokoluje následovné:
- nehnuteľný majetok základnej školy tvoria budovy a pozemky evidované V príslušnom
katastri nehnuteľnosti, účtovná hodnota 21 00372254 Sk (budovy, stavby) a 188 290,- Sk (pozemky)
- hnuteľný majetok spravovaný základnou školou tvorí hmotný investičný majetok a drobný hmotný
majetok V účtovnej hodnote 3 718 839,94 Sk a majetok V operatívnej evidencii knižnično informačné fondy) V hodnote 77 707,50,— Sk.

i)

j) Určenie času, na ktorý sa Zriaďuje:
základná škola : na dobu neurčitú
školský klub detí na dobu neurčitú
školská jedáleň na dobu neurčitú
školskej knižnice: na dobu neurčitú
:

:

k) Dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení:
základnej školy : zaradená do siete pred 1.7.2002
školského klubu detí: zaradený do siete pred 1.7.2002
školskej jedálne: zaradená do siete pred 1.7.2002
školskej knižnice: zaradená do siete pred 1.7.2002
1)

Tento dodatok zriaďovacej listiny nadobúda účinnosť dňom 1.3.2008.

V Humennom 29.2.2008

MUDr. Vladimír K stilník
primátor mesta

