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Obec Badín, 976 32 Badín, Sládkovičova ul. č.4

Dodatok č.l

k zriad'ovacej listine č. 31291/1996-017 z 25.11.1996

Obec Badín týmto dodatkom mení a doplňa zriaďovaciu listinu Č. 31291/1996-017
z 25.11.1996, ktorou bola zriadená Základná škola Badín, Tajovského ul. č.2 takto:

Obec Badín je podľa ustanovenia § 4 ods. 1 v spojení s ustanovením § 22a ods. 4 zák.
Č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
právnych predpisov

zriaďovateľom

Základnej školy, 976 32 Badín, Tajovského ul. č.2 s právnou subjektivitou
od 1. júla 2002

Štatutárnym orgánom je riaditeľ Základnej školy Badín, Tajovského ul. č.2, ktorého
vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo obce Badín na návrh rady školy.

IČO Základnej školy Badín, Tajovského ul. č.2 sa nemení. Bankové spojenie a číslo
účtu základnej školy: Riaditeľ základnej školy po predchádzajúcom súhlase starostu obce,
zriadi bezodkladne odo dňa obdržania tohto doplnku v príslušnom peňažnom ústave účet
základnej školy.

Obec Badín prevedie majetok obce do správy základnej školy písomnou zmluvou
o správe majetku obce. Základná škola hospodári s majetkom obce Badín v súlade so
zákonom č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov, Zásadami
hospodárenia s majetkom obce Badín, zákonom Č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení
neskorších právnych predpisov a zákonom Č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách
v znení neskorších právnych predpisov.

Ďalšie podrobnosti o činnosti, pôsobnosti a zásadách organizácie Základnej
školy Badín, Tajovského ul. č.2 ajej vzťah k obci upravuje štatút obce Badín a štatút školy,
ktorý po predchádzajúcom schválení starostom obce, vydá riaditeľ škol do 30 dní odo dňa
schválenia. s<f.Á RE:p
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Ing. Staní v Moravčík

V Badíne 1.7. 2002



Dodatok č. 2
k zriaďovacej listine

Obec Badín týmto dodatkom mení a doplňa zriaďovaciu listinu:
č. j. 31291/1996-017 z 25.11.1996, ktorou bola zriadená Základná škola Badín,
976 32 Badín, Tajovského ulica č. 2
č. 97/04124-119 z 8.1.1997, ktorou bola zriadená Materská škola Badín, 976 32
Badín, Sládkovičova č. 7 takto:

Obecné zastupiteľstvo obce Badín uznesením č. 22 z 15. augusta 2002 podľa ustanovenia §
63 ods. 8 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších
právnych predpisov v spojení s ustanovením § 2 ods. 1 písm. b, ods. 2 písm. a, § 4 ods. 1 a 2
zákona č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
právnych predpisov "spojilo" Materskú školu Badín, 976 32 Badín, Sládkovičova č. 7 bez
právnej subjektivity so Základnou školou Badín, 976 32 Badín, Tajovského ulica č. 2
s právnou subjektivitou, s účinnosťou od 1.9.2002. Spojením materskej školy so základnou
školou vznikla jedna právnická osoba s právnou subjektivitou. Základná škola s materskou
školou Badín sa vnútorne člení na organizačné zložky, ktorými sú základná škola a materská
škola.

Názov právnickej osoby: Základná škola s materskou školou Badín.
Sídlo právnickej osoby: 97632 Badín, Tajovského ulica č. 2.
Štatutárny orgán: riaditeľ Základnej školy s materskou školou Badín, ktorého vymenúva
a odvoláva obecné zastupiteľstvo obce Badín na návrh rady školy.

Obec Badín prevedie majetok obce do správy základnej školy s materskou školou
písomnou zmluvou o prevode správy majetku. Základná škola s materskou školou hospodári
s majetkom obce Badín v súlade so zákonom č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších právnych predpisov, Zásadami hospodárenia s majetkom obce Badín, zákonom
č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších právnych predpisov a zákonom č. 303/1995
Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších právnych predpisov.

Práva a povinnosti z pracovno-právnych vzťahov (zamestnancov, ktorých miesto výkonu
práce bola materská škola), prechádzajú z obce Badín na Základnú školu s materskou školou
Badín dňom 1.9.2002.

Ďalšie podrobnosti o činnosti, pôsobnosti a zásadách orgamzacie Základnej školy
s materskou školou Badín, 976 32 Badín, Tajovského ulica č. 2 ajej vzťah k obci upravuje
štatút obce Badín a štatút základnej školy s materskou školou, ktorý po predchádzajúcom
schválení starostom obce, vydá riaditeľ základnej školy s materskou školou do 30 dní odo
dňa schválenia.

V Badíne 15.8.2002 -



Dodatokč.3
k zriaďovacej listine

Obec Badín týmto dodatkom mení a dopÍňa zriaďovaciu listinu:

na základe zákona č. 596/2003 § 21 odst.1 došlo k zmene názvu školy:

Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín.

V Badíne 14.1.2004

Ing


