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OBEC PAVLOVCE NAD UHOM 

 

 

ZRIAĎOVACIA LISTINA  
 

Obec Pavlovce nad Uhom v súlade s ustanoveniami § 6 a § 22 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, zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

                                                  vydáva 

             zriaďovaciu listinu v úplnom znení pre: 

 

               Základná škola s materskou školou 

          Školská 3, 072 14 Pavlovce nad Uhom 

 

 

 

 

 

              Anton Kocela  

                          starosta obce 
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Čl. 1 

Zriaďovateľ 

 

Zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou Pavlovce nad Uhom je  

Obec Pavlovce nad Uhom 

 

Čl. 2 

Identifikačné údaje 

 

1. Označenie zriaďovateľa: Obec Pavlovce nad Uhom 

   Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom 

 

2. Názov školy:  Základná škola s materskou školou Pavlovce nad Uhom 

     

3. Druh a typ školy:  Plnoorganizovaná základná škola s materskou školou 

 

4. Sídlo (adresa) školy:  Školská 3, 072 14 Pavlovce nad Uhom  

 

5. Identifikačné číslo školy (IČO):  35 543 825 

 

6. Súčasti školy:  Materská škola  

   Hlavná 37, 072 14 Pavlovce nad Uhom 

 

   Školský klub detí  

   Školská 3, 072 14 Pavlovce nad Uhom 

 

   Zariadenie školského stravovania a to: 

- Školská kuchyňa a Školská jedáleň  

   Školská 3, 072 14 Pavlovce nad Uhom 

   - Výdajná školská kuchyňa pri Materskej škole 

   Hlavná 37, 072 14 Pavlovce nad Uhom 

 

   Školská knižnica 

   Školská 3, 072 14 Pavlovce nad Uhom 

 

7. Vyučovací a výchovný jazyk: slovenský 

 

8. Forma hospodárenia školy: rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou 

 

9. Dátum zriadenia školy: 01.08.2003 

    Dátum zriadenia knižnice:           23.10.2008  

 

10. Vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií pre ktoré sa škola 

      alebo školské zariadenie zriaďuje, a tomu zodpovedajúci predmet činnosti: 

 

a) Základná škola, podľa § 29 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s princípmi 

a cieľmi výchovy a vzdelávania podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad 

humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva a to po 

stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytuje žiakovi 

základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, 

spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky 
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a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu 

a vzdelávanie. Výchovu a vzdelávanie zabezpečuje prostredníctvom vzdelávacích 

programov, ktoré poskytujú základné vzdelanie podľa § 16 ods. 3. 

 

b) Materská škola, podľa § 28 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 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. 

Výchovu a vzdelávanie zabezpečuje prostredníctvom vzdelávacích programov, ktoré 

poskytujú základné vzdelanie podľa § 16 ods. 2. 

 

c) Školský klub detí, podľa § 114 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a  vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zabezpečuje 

pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, činnosť podľa 

výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na 

oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. 

 

d) Zariadenia školského stravovania, podľa § 139 a nasl. zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zabezpečujú školské stravovanie na výrobu, konzumáciu a odbyt jedál a nápojov 

pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem 

a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov. Stravníkmi v školskej 

jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci školy a školských zariadení a iné fyzické osoby. 

 

e) Školská knižnica poskytuje požívateľom základné a špeciálne knižnično-informačné služby. 

Spôsob a rozsah knižnično-informačných služieb upravuje knižnica v Knižničnom 

a výpožičnom poriadku Školskej knižnice. 

 

11. Označenie štatutárneho orgánu:   riaditeľ 

 

12. Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola spravuje: 

       Základná  škola  s  materskou  školou  hospodári  s  majetkom,   ktorý   jej   bol  zriaďovateľom 

       odovzdaný do správy v zmysle príslušných právnych predpisov a ku dňu 30.06.2020 je hodnota 

       dlhodobého hmotného majetku v obstarávacej cene: 

a) Budovy a stavby   3,955.873,88 EUR 

b) Samostatné hnuteľné veci       79.978,22 EUR 

c) Drobný dlhodobý hmotný majetok      21.267,55 EUR 

d) Pozemky        65.826,92 EUR 

e) Umelecké diela          1.792,47 EUR. 

 

13. Určenie času, na ktorý sa organizácia zriaďuje:    na dobu neurčitú 

 

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

                             Rozhodnutie MŠ SR dňa 01.07.2003 číslo: 4261/ZM/2003-091 

 

 

Čl. 3 

Záverečné ustanovenie 

 

 Táto zriaďovacia listina nadobúda účinnosť dňom 01.09.2020. 
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Čl. 4 

Zrušovacie ustanovenie 

 

         Touto zriaďovacou listinou sa z dôvodu legislatívnych zmien nahrádza doterajšia Zriaďovacia 

listina vydaná Obcou Pavlovce nad Uhom zo dňa 01.08.2003 s jej dodatkami a to: Dodatok č. 1 zo 

dňa 23.08.2004, Dodatok č. 2 zo dňa 23.10.2008, Dodatok č. 3 zo dňa 01.01.2009, Dodatok č. 4 zo 

dňa 13.05.2010 a Dodatok č. 6 zo dňa 31.03.2017. 

 

 

V Pavlovciach nad Uhom 24.08.2020 

 

 

      Anton Kocela 

      starosta obce 


