
MESTo DuNAJsxÁ srnEDA

Zriad'ovacia listina

Mesto Dunajská Streda pod § 22 zákona
a §kolskej samospráve a o zmene a doplnení
vydáva túto

ó. 59612003 Z. z. o §tátnej správe v §kolstve
niektoqfch zákonov v znení neskor§ích predpisov

zriadrovaciu listinu

al oznaéenie zriad'ovatel'a §koly: Mesto Dunajská Streda Hlavná 50/16
929 0l Dunajská Streda

b/ Názov ÚÖelového §kolského zariadenia: §kotská jedáleü priZákladnej §kole
Gyulu Szabóa s vyuöovcím jarykom mad'arsk/m
Szabó Gyula Alapiskola
§t<olsm ulica ö. isen

lruh a typ §ko l y : 
",.i " 

o "u3J#iT1i:'"-xl"#Í,TlT#:i'Í ; . u u,.o
Sídlo / adresa./ : §kokká ulica ö. g3íttDunajská Streda
Identifikaöné öíslo: 36081 019

c/Názov a adresa §kolskfch zariadeni,ktoré sú súöastou §koly:
d/ Vyuöovací jazykz
e/ Forma hosPodárenia: rozpoÖtová organizácia mesta ako súöast, základnej §koly so

samostatnou právnou subjektivitou v zmysle zákona é. 523/2004 Z. z.
o rozPoÖtov/ch Pravidtách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorjch
zákonov, napojená na rozpoöet mesta Dunajská streda, ktoré je jej
zriad'ovatelbm

f/ Dátum zriadenia§kolskej jedálne: 1.r.1991

glYYmedzenie základn}ch verejnoprospe§n;fch öinností alebo verejnych funkcií,
predmet öinnosti §kolského stravovania:
- §kolská jedáleÜ sa zriad'uje na prípravu, avydaj,konzumáciu jedál a nápojov pre

stravníkov v öase ich pobytu v §kole alebo v §kókkom zariadéní.

W Oznaóenie §tatutárneho orgánu: riaditel' §koly

i/ vecné a finanöné vymedzenie majetku, ktory §kola spravuje:
§kolská jedáleÜ sPravuje majetok, ktory jej Üot zveren;l na plnenie vymedzeného
Poslania a Predmetu jej Öinnosti. Tento majetok vediá vo svojej úöávnej a operatívnej
evidencií §kola .

Hodnota nehnutel'ného majetku §koly podfa ku driu 31.12.2008: 17,712.468.-Sk
tj.587.946,23 €.
Hnutel'ny majetok uzivan!,§kolskou jedáliou je súöastbu hnutel,ného majetku základnej
§kolY GYutu Ssabóa s VJM - Szabó Gyula Alápiskola §kolska ulica ö. 9í6lt Dunajská
Streda - Dunaszerdahely



j/ Uröenie öasu, na ktor;i sa zriad'uje:
- §kolská jedálei: na dobu neuröitú

v dátum a öíslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete:- §kolskájedálei - zaradená do siete pred rokom 2002- zmena v sieti - zo dfia 8.4.2008 öíslo: CD-2006-9212120534-1 :gtll§lz§q

TÚto zriad'ovaciu listinu schválilo Mestské zastupitel'stvo v Dunajskej Strede na svojom
zasadnutí día l2.mája 2009.


