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MESTO NOVÉ

Hlavné námestie 10, 940

z^MKY
35 Nové Zámky

Nové Zámky,20. 1 1. 2008
Öíslo: 7647 /2008

Úp|né znenie
zriad'ovacej listiny

Základná §kola Gergelya Czuczora s vyuöovacim iazykom
madhrskfm - Czuczor Gergely Alapiskola, G. Czuczora 10,

Nové Zámky - Érsekújvár

Úflne znenie zriad'ovacej listiny vyhotovená v zmysle § 22 ods. 2zákona öíslo 596/20O3Z.z.
o §tátnej správe v §kolstve a §kolskej samospráve a o zmene a doplnení niektonich zákonov
v zne-ní neskor§ích predpisov vrátane dodatkov:

1l zriad'ovacia listina §J, ö. 5184/96 zo dia 1 .10.1996
2/ dodatok ö, 1 k zriad'olacej listine zo döa 1,1.2000
3l zriad'ovacia listina ZS , öíslo 2000112536 zo döa 1. 1,2001
4/ dodatok k zriad'ovacej listiny, öíslo 6984/2002zo dfra 3. 7,2002
5/ dodatok k zriad'ovacej listiny, öíslo 5798/2006 zo döa 7. 6. 2006

1) Zriad'ovatef orqanizácie:
$Jlesto ttlové Zámky

2) Názov. síd!o a identifikaöné öíslo §koIv. §kolského zariadenia.

Základná §kola Gergelya Czuczora s vyuöovacím jazykom mad'arsk;im - Czuczor
Gergely Alapiskola, G, Czuczora 10, Nové Zámky - Ersekújvár.
löo: sot 10752

3) Názov a adresa subiektu. ktonú ie súöastbu §kolv alqbo §kolského zarladenia

§kotsrY klub detí, G. Czuczora 10, Nové Zámky ako súöast Základnq §koly Gergelya
Czuczora s vyuöovacím jazykom mad'arskfm -Czuczor Gergely Alapiskola, G.
Czuczora 10, Nové Zámky - Érsekújvár a §kolská jedáleö, G. Czuczora 10, Nové
Zámky ako súöast Základnej §koly Gergelya Czuczora s vyuöovacím jazykom
mad'arskfm - Czuczor Gergely Alapiskola, G. Czuczora 10, Nové Zámky - Érsekújvár.

4} Vvuéovací iazvk
Vyuöovací jazyk mad'arsk!.

5) Forma hospodárenia:

Základná §kola Gergelya Czuczora s vyuöovacím jazykom mad'arskfm - Czuczor
Gergely Alapiskola, G. Czuczora 10, Nové Zámky - Érsekújvár je rozpoötová
organizácia Mesta Nové Zámky od 1 , júla2002.

6) Dátum zriadenia §kolv. §kolského zariadenia

Základná §kola GergelyaCzuczora s vyuöovacím jazykom mad'arskfm -Czuczor
Gergely Alapiskola, G, Czuczora 10, Nové Zámky - Érsekújvár bola zriadená
ako §tátna rozpoötová organizácia Okresného úradu v Novlch Zámkoch s právnou
subjektivitou od 1 . 1. 2001.



7| Vvmedzenie základnúch vereinoprospe§núghlÉinností pre ktoré sa §kola zriad'uie
a tomu zodpovedaiúci predmet öinností

- Zabezpeöenie vlchovy vzdelávania smerujúcej k umoZneniu získat'stupeö vzdelania
poskytovanf základnou §kolou a k príprave Ziakov na d'al§ie §túdium

- vytváranie potrebnfch materiálnych podmienok pre prácu zamestnancov a Ziakov
§koly

- hospodárenie s majetkom obce v správe organizácie podl'a platnfch predpisov
- efektívne vyuZívanie finanönyich a materiálnych prostriedkov uröenlch na

zabezpeöenie öi n nosti §koly
_ zostavenie plánu práce, rozpoötu a plánu personálneho obsadenia §koly
- zabezpeöenie prenosu informácií podl'a pokynov zriad'ovatel'a
- informovanie verejnosti o stave §koly a dosiahnutyich vfchovno-vzdelávacích

vlsledkoch §koly
- informovanie rady §koly o pedagogicko-organizaönom a materiálnom zabezpeöení

vlfchovno-vzdelávacieho procesu, o vfchovno-vzdelávacích vfsledkoch §koly
a vfsledkoch hospodárenia §koly

- zabezpeöenie plnenia úloh na úseku PO a BOZP podl'a platnlch predpisov
- zabezpeöenie materiálnych a personálnych podmienok stravovacieho zariadenia

podl'a platnlch predpisov a efektívne hospodárenie s pridelenimi finanönyimi
a materiálnymi prostrieCkami v oblasti §kolského stravovania.

8) Oznaöenie §tatutárneho orgánu:

§tatutárnym orgánom organizácie je riaditet základnej §koly, ktoni je oprávnen! konat
v mene organizácie v zmysle platnfch predpisov,

9) Vecné a finanöné wmedzenie maietku. ktonú §kola. §kolské zariadenie spravuie:

Základná §kola hospodári so zverenfm majetkom obce v zmysle platného zákona o
majetku obcí a v súlade so zásadami hospodárenia Mesta Nové Zámky schváleniimi
Mestsklm zastupitel'stvom v Novlch Zámkoch, ktoni bol odovzdanf do správy základnej
§koly dóom 1. júla 2002 v zmysle zmluvy o prevode správy majetku mesta, ktorá
tvorí neoddelitel'nú súöast tohto úplného znenia zriadovacej listiny.

10} Uröenie öasu. na ktonú sa §kola. §kolské zariadenie zriad'uie:

Rozpoötová organizácia Mesta Nové Zámky, Základná §kola, Gergelya Czuczora
s vyuöovacím .jazykom mad'arskfm - Czuczor Gergely Alapiskola, G. Czuczora 10,
Nové Zámky - Érsekújvár sa zriad'uje na dobu neuröitú,

í íl Dátum a öíslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete

Základná §kola, Gergelya Czuczora s vyuöovacím jazykom madarsklm - Czuczor
Gergely Alapiskola, G. Czuczora 10, Nové Zámky - Ersekújvár je zaradená
Ministerstvom §kolstva Slovenskej republiky do siete §köla §kolsklch zariadení.

lng. Gejza Pischinger
primátor mesta
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