Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 14. 04. 2015
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NÁVRH DODATKOV K ZRIAĎOVACÍM LISTINÁM
MATERSKÝCH ŠKÔL A ZÁKLADNEJ UMELECKEJ
ŠKOLY V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA
PIEŠŤANY

Obsah materiálu:

Dôvodová správa
Návrhy dodatkov k zriaďovacím listinám

Návrh na uznesenie: Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča:
A/ Návrh Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine Materskej školy
Valová 40, 921 01 Piešťany,
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov.
B/ Návrh Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine Materskej školy
Staničná 2, 921 01 Piešťany,
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov.

C/ Návrh Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine Materskej školy
Ružová 2, 921 01 Piešťany,
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov.

D/ Návrh Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Materskej školy
8. mája 2, 921 01 Piešťany,
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov.
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E/ Návrh Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej
umeleckej školy, Teplická 50, 921 01 Piešťany,
-

schváliť

-

schváliť s pripomienkami poslancov.
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Spracovateľ: PhDr. Jolana Podobová, vedúca referátu školstva MsÚ Piešťany
.........................................................................................

Mgr. Tomáš Borovský, referát právny MsÚ Piešťany
..........................................................................
Predkladateľ: Ing. Dáša Reháková, prednostka MsÚ Piešťany
...........................................................................

Dátum spracovania materiálu: 24. 03. 2015
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Dôvodová správa
V roku 2005 došlo k spojeniu predškolských zariadení (materských škôl)
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany. Z 10 materských škôl vznikli spojením
4 materské školy s vlastnou právnou subjektivitou. Pred spojením, v zmysle vtedy
platných právnych predpisov, muselo Mesto Piešťany ako zriaďovateľ požiadať Ministerstvo
školstva SR (ďalej len ministerstvo) o vyradenie ostatných predškolských zariadení, ktorých
súčasťou boli i školské jedálne, zo Siete škôl a školských zariadení SR ( boli to: Materská škola
A. Dubčeka 11, Materská škola 8. mája 4, Materská škola E.F. Scherera 40, Materská škola
Zavretý kút 6, Materská škola Detvianska 46, Materská škola Považská 1).
V súvislosti so zmenou legislatívy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
(ďalej len ministerstvo), pristúpilo k úprave Siete škôl a školských zariadení SR, aby boli
v nej zaradené všetky existujúce elokované pracoviská a školské jedálne.
Mesto Piešťany, ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení doručilo ministerstvu všetky
požadované údaje a doklady v zmysle 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, na základe ktorých boli do siete škôl a školských zariadení zaradené:
Potvrdením č.: 2013-11000/40037:2-923 - Elokované pracovisko, Detvianska 46, Piešťany
ako súčasť Materskej školy, Valová 40, Piešťany,
Potvrdením č.: 2013-11001/40038:2-923 - Elokované pracovisko, Považská 1, Piešťany
ako súčasť Materskej školy, Valová 40, Piešťany,
Rozhodnutím č.:2015-5998/4895:2-10C0 - Školská jedáleň, Detvianska 46, Piešťany ako
súčasť Materskej školy, Valová 40, Piešťany,
Rozhodnutím č.:2015-5997/4891:2-10C0 - Školská jedáleň, Považská 1, Piešťany ako
súčasť Materskej školy, Valová 40, Piešťany,
Potvrdením č.: 2013-11002/40039:2-923 - Elokované pracovisko, Zavretý kút 6, Piešťany ako
súčasť Materskej školy, Staničná 2, Piešťany,
Rozhodnutím č.: 2015-5995/4874:2-10C0 - Školská jedáleň, Zavretý kút 6, Piešťany ako
súčasť Materskej školy, Staničná 2, Piešťany
Potvrdením č.: 2013-10999/40034:2-923 - Elokované pracovisko, A. Dubčeka 11, Piešťany
ako súčasť Materskej školy, Ružová 2, Piešťany,
Rozhodnutím č.: 2015-5994/4872:2-10C0 -Školská jedáleň, A. Dubčeka 11, Piešťany ako
súčasť Materskej školy, Ružová 2, Piešťany.
Potvrdením č. 2013-10997/40032:2-923 - Elokované pracovisko, 8. mája 4, Piešťany ako
súčasť Materskej školy, 8. mája 2, Piešťany,
Rozhodnutím č. 2015-5996/4882:2-10C0 - Školská jedáleň, 8. mája 4, Piešťany ako
súčasť Materskej školy, 8. mája 2, Piešťany.
Potvrdením č.: 2013-13747/44229:2-923 - Elokované pracovisko, Štúrova 6, Piešťany, ako
súčasť Základnej umeleckej školy, Teplická 50, Piešťany,
Potvrdením č.:2013-13746/44231:2-923 - Elokované pracovisko, Teplická 94, Piešťany, ako
súčasť Základnej umeleckej školy, Teplická 50, Piešťany,
Potvrdením č.: 2013-13748/44228:2-923 - Elokované pracovisko, Školská 5, Veľké Kostoľany,
ako súčasť Základnej umeleckej školy, Teplická 50, Piešťany.
Uvedené zmeny v sieti škôl a školských zariadení sa priamo dotýkajú i údajov
v zriaďovacích listinách materských škôl a základnej umeleckej školy.
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V zmysle § 22 ods. 3 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 sa zmeny
údajov v zriaďovacej listine vykonávajú dodatkom k zriaďovacej listine.
V zriaďovacích listinách materských škôl, v súlade so všeobecne platnými právnymi
predpismi v oblasti školstva, ktoré sa dotýkajú výchovno-vzdelávacieho procesu
realizovaného v materských školách, navrhujeme zmeniť i znenie Článku 1. Predmet
činnosti.
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MESTO PIEŠŤANY
Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany

Dodatok č. 1.
k Zriaďovacej listine Materskej školy Valová 40, 921 01 Piešťany
Mesto Piešťany, ako zriaďovateľ, prostredníctvom Mestského zastupiteľstva mesta
Piešťany ako orgánu mesta príslušného podľa ust. § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ust. § 6 ods. 2 písm. b) a ust. § 22 ods. 3
zákona č.596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov týmto

schvaľuje

Dodatok č. 1
k Zriaďovacej listine Materskej školy Valová 40, 921 01 Piešťany, vydanej Mestom
Piešťany, ktorou bola materská škola ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
s účinnosťou od 01. 07. 2005 zriadená (ďalej len „ Zriaďovacia listina“ ), ktorým sa táto
mení nasledovne:
Článok I. Predmet činnosti znie:
1. „Materská škola, Valová 40, 921 01 Piešťany ( ďalej len „materská škola“) je v zmysle ust.
§ 27 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov školou, zaradenou do siete škôl a školských zariadení, ktorá zabezpečuje
výchovu a vzdelávanie detí podľa tohto zákona prostredníctvom vzdelávacích programov.
2. Materská škola ako výchovno – vzdelávacia inštitúcia podporuje osobnostný rozvoj detí
v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja
schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie a na život v spoločnosti
v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
3. Materská škola je školou s celodennou výchovou a vzdelávaním, môže poskytovať
predprimárne vzdelávanie deťom i dopoludnia alebo popoludní a po dohode so zákonným
zástupcom dieťaťa len v určených dňoch v týždni.
4. Materská škola poskytuje predprimárne vzdelanie, ktorého hlavným cieľom je dosiahnuť
optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ
pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.
5. Materská škola vzdeláva i začlenené deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, vytvára pre ne podmienky prostredníctvom individuálneho vzdelávacieho
programu.
6. Materská škola môže organizovať pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie,
saunovanie, športový výcvik a ďalšie aktivity.
7. Materská škola môže v súlade so školským vzdelávacím programom organizovať aj
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krúžkovú činnosť.
8. Materská škola zabezpečuje v zmysle § 139 a § 140 zák. č. 245/2008 Z.z. školský zákon
a v zmysle vyhlášky č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania zdravú výživu
detí v čase ich pobytu v materskej škole.
9. Podrobnosti o predmete činnosti, úlohách a organizačnom usporiadaní školy si materská
škola určí vo vnútorných predpisoch školy.“
Článok II. Súčasti materskej školy znie:
„ Súčasťou materskej školy sú:
Elokované pracovisko, Detvianska 46, Piešťany ako súčasť Materskej školy, Valová 40,
Piešťany,
Elokované pracovisko, Považská 1, Piešťany ako súčasť Materskej školy, Valová 40,
Piešťany,
Školská jedáleň pri materskej škole Valová 40, 921 01 Piešťany,
Školská jedáleň, Detvianska 46, Piešťany ako súčasť Materskej školy, Valová 40,
Piešťany,
Školská jedáleň, Považská 1, Piešťany ako súčasť Materskej školy, Valová 40, Piešťany.“
Ostatné náležitosti Zriaďovacej listiny ostávajú nezmenené.
Tento Dodatok č. 1 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany
č......../2015, zo dňa 30. 04. 2015.

V Piešťanoch dňa.....2015

Miloš Tamajka, M.B.A.
primátor mesta Piešťany
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MESTO PIEŠŤANY
Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany

Dodatok č. 1.
k Zriaďovacej listine Materskej školy Staničná 2, 921 01 Piešťany
Mesto Piešťany, ako zriaďovateľ, prostredníctvom Mestského zastupiteľstva mesta
Piešťany ako orgánu mesta príslušného podľa ust. § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ust. § 6 ods. 2 písm. b) a ust. § 22 ods. 3
zákona č.596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov týmto

schvaľuje

Dodatok č. 1
k Zriaďovacej listine Materskej školy Staničná 2, 921 01 Piešťany, vydanej Mestom
Piešťany, ktorou bola materská škola ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
s účinnosťou od 01. 07. 2005 zriadená (ďalej len „ Zriaďovacia listina“ ), ktorým sa
táto mení nasledovne:
Článok I. Predmet činnosti znie:
1. „Materská škola, Staničná 2, 921 01 Piešťany ( ďalej len „materská škola“) je v zmysle ust.
§ 27 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov školou, zaradenou do siete škôl a školských zariadení, ktorá zabezpečuje
výchovu a vzdelávanie detí podľa tohto zákona prostredníctvom vzdelávacích programov.
2. Materská škola ako výchovno – vzdelávacia inštitúcia podporuje osobnostný rozvoj detí
v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja
schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie a na život v spoločnosti
v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
3. Materská škola je školou s celodennou výchovou a vzdelávaním, môže poskytovať
predprimárne vzdelávanie deťom i dopoludnia alebo popoludní a po dohode so zákonným
zástupcom dieťaťa len v určených dňoch v týždni.
4. Materská škola poskytuje predprimárne vzdelanie, ktorého hlavným cieľom je dosiahnuť
optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ
pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.
5. Materská škola vzdeláva i začlenené deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, vytvára pre ne podmienky prostredníctvom individuálneho vzdelávacieho
programu.
6. Materská škola môže organizovať pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie,
saunovanie, športový výcvik a ďalšie aktivity.
7. Materská škola môže v súlade so školským vzdelávacím programom organizovať aj
krúžkovú činnosť.
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8. Materská škola zabezpečuje v zmysle § 139 a § 140 zák. č. 245/2008 Z.z. školský zákon
a v zmysle vyhlášky č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania zdravú výživu
detí v čase ich pobytu v materskej škole.
9. Podrobnosti o predmete činnosti, úlohách a organizačnom usporiadaní školy si materská
škola určí vo vnútorných predpisoch školy.“
Článok II. Súčasti materskej školy znie:
„ Súčasťou materskej školy sú:
Elokované pracovisko, Zavretý kút 6, Piešťany ako súčasť Materskej školy, Staničná 2,
Piešťany,
Školská jedáleň pri materskej škole Staničná 2, 921 01 Piešťany,
Školská jedáleň, Zavretý kút 6, Piešťany ako súčasť Materskej školy, Staničná 2,
Piešťany.“
Ostatné náležitosti Zriaďovacej listiny ostávajú nezmenené.
Tento Dodatok č. 1 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany
č......../2015, zo dňa 30. 04. 2015.

V Piešťanoch dňa.....2015

Miloš Tamajka, M.B.A.
primátor mesta Piešťany
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MESTO PIEŠŤANY
Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany

Dodatok č. 1.
k Zriaďovacej listine Materskej školy Ružová 2, 921 01 Piešťany
Mesto Piešťany, ako zriaďovateľ, prostredníctvom Mestského zastupiteľstva mesta
Piešťany ako orgánu mesta príslušného podľa ust. § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ust. § 6 ods. 2 písm. b) a ust. § 22 ods. 3
zákona č.596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov týmto

schvaľuje

Dodatok č. 1
k Zriaďovacej listine Materskej školy Ružová 2, 921 01 Piešťany, vydanej Mestom
Piešťany, ktorou bola materská škola ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
s účinnosťou od 01. 07. 2005 zriadená (ďalej len „ Zriaďovacia listina“ ), ktorým sa
táto mení nasledovne:
Článok I. Predmet činnosti znie:
1. „Materská škola, Ružová 2, 921 01 Piešťany ( ďalej len „materská škola“) je v zmysle ust.
§ 27 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov školou, zaradenou do siete škôl a školských zariadení, ktorá zabezpečuje
výchovu a vzdelávanie detí podľa tohto zákona prostredníctvom vzdelávacích programov.
2. Materská škola ako výchovno – vzdelávacia inštitúcia podporuje osobnostný rozvoj detí v
oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja
schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie a na život v spoločnosti
v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
3. Materská škola je školou s celodennou výchovou a vzdelávaním, môže poskytovať
predprimárne vzdelávanie deťom i dopoludnia alebo popoludní a po dohode so zákonným
zástupcom dieťaťa len v určených dňoch v týždni.
4. Materská škola poskytuje predprimárne vzdelanie, ktorého hlavným cieľom je dosiahnuť
optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ
pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.
5. Materská škola vzdeláva i začlenené deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, vytvára pre ne podmienky prostredníctvom individuálneho vzdelávacieho
programu.
6. Materská škola môže organizovať pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie,
saunovanie, športový výcvik a ďalšie aktivity.
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7. Materská škola môže v súlade so školským vzdelávacím programom organizovať aj
krúžkovú činnosť.
8. Materská škola zabezpečuje v zmysle § 139 a § 140 zák. č. 245/2008 Z.z. školský zákon
a v zmysle vyhlášky č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania zdravú výživu
detí v čase ich pobytu v materskej škole.
9. Podrobnosti o predmete činnosti, úlohách a organizačnom usporiadaní školy si materská
škola určí vo vnútorných predpisoch školy.“
Článok II. Súčasti materskej školy znie:
„ Súčasťou materskej školy sú:
Elokované pracovisko, A. Dubčeka 11, Piešťany ako súčasť Materskej školy, Ružová 2,
Piešťany,
Školská jedáleň pri materskej škole Ružová 2, 921 01 Piešťany,
Školská jedáleň, A. Dubčeka 11, Piešťany ako súčasť Materskej školy, Ružová 2,
Piešťany.“
Ostatné náležitosti Zriaďovacej listiny ostávajú nezmenené.
Tento Dodatok č. 1 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany
č......../2015, zo dňa 30. 04. 2015.

V Piešťanoch dňa.....2015

Miloš Tamajka, M.B.A.
primátor mesta Piešťany
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MESTO PIEŠŤANY
Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany

Dodatok č. 2.
k Zriaďovacej listine Materskej školy 8.mája 2, 921 01 Piešťany
Mesto Piešťany, ako zriaďovateľ, prostredníctvom Mestského zastupiteľstva mesta
Piešťany ako orgánu mesta príslušného podľa ust. § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ust. § 6 ods. 2 písm. b) a ust. § 22 ods. 3
zákona č.596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov týmto

schvaľuje

Dodatok č. 2
k Zriaďovacej listine Materskej školy 8. mája 2, 921 01 Piešťany, vydanej Mestom
Piešťany, ktorou bola materská škola ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
s účinnosťou od 01. 07. 2005 zriadená, v znení Dodatku č. 1 (ďalej len „ Zriaďovacia
listina“ ), ktorým sa táto mení nasledovne:
Článok I. Predmet činnosti znie:

1. „Materská škola, 8. mája 2, 921 01 Piešťany ( ďalej len „materská škola“) je v zmysle ust.
§ 27 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov školou, zaradenou do siete škôl a školských zariadení, ktorá zabezpečuje
výchovu a vzdelávanie detí podľa tohto zákona prostredníctvom vzdelávacích programov.
2. Materská škola ako výchovno – vzdelávacia inštitúcia podporuje osobnostný rozvoj detí v
oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja
schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie a na život v spoločnosti
v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
3. Materská škola je školou s celodennou výchovou a vzdelávaním, môže poskytovať
predprimárne vzdelávanie deťom i dopoludnia alebo popoludní a po dohode so zákonným
zástupcom dieťaťa len v určených dňoch v týždni.
4. Materská škola poskytuje predprimárne vzdelanie, ktorého hlavným cieľom je dosiahnuť
optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ
pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.
5. Materská škola vzdeláva i začlenené deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, vytvára pre ne podmienky prostredníctvom individuálneho vzdelávacieho
programu.
6. Materská škola môže organizovať pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie,
saunovanie, športový výcvik a ďalšie aktivity.
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7. Materská škola môže v súlade so školským vzdelávacím programom organizovať aj
krúžkovú činnosť.
8. Materská škola zabezpečuje v zmysle § 139 a § 140 zák. č. 245/2008 Z.z. školský zákon
a v zmysle vyhlášky č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania zdravú výživu
detí v čase ich pobytu v materskej škole.
9. Podrobnosti o predmete činnosti, úlohách a organizačnom usporiadaní školy si materská
škola určí vo vnútorných predpisoch školy.“
Článok II. Súčasti materskej školy znie:
„ Súčasťou materskej školy sú:
Elokované pracovisko, 8. mája 4, Piešťany ako súčasť Materskej školy, 8. mája 2, Piešťany,
Školská jedáleň pri materskej škole 8. mája 2, 921 01 Piešťany,
Školská jedáleň, 8. mája 4, Piešťany ako súčasť Materskej školy, 8. mája 2, Piešťany.“
Ostatné náležitosti Zriaďovacej listiny ostávajú nezmenené.
Tento Dodatok č. 2 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany
č......../2015, zo dňa 30. 04. 2015.

V Piešťanoch dňa.....2015

Miloš Tamajka, M.B.A.
primátor mesta Piešťany
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MESTO PIEŠŤANY
Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany

Dodatok č. 4. k Zriaďovacej listine
Základnej umeleckej školy, so sídlom Teplická 50, 921 01 Piešťany
Mesto Piešťany, ako zriaďovateľ, prostredníctvom Mestského zastupiteľstva mesta
Piešťany ako orgánu mesta príslušného podľa ust. § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ust. § 6 ods. 2 písm. a) a ust. § 22 ods. 3
zákona č.596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov týmto

schvaľuje

Dodatok č. 4
k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy, Teplická 50, Piešťany, vydanej Okresným
úradom Piešťany, ktorou bola škola ako štátna rozpočtová organizácia s právnou
subjektivitou s účinnosťou od 01. 01. 2002 zriadená, v znení Dodatkov č. 1, 2 a 3 (ďalej
len „ Zriaďovacia listina“ ), ktorým sa táto mení nasledovne:
V časti Zriaďovacej listiny označenej ako „ Elokované pracoviská “ sa text mení
nasledovne:
„Elokované pracoviská:
Elokované pracovisko, Štúrova 6, Piešťany, ako súčasť Základnej umeleckej školy, Teplická
50, Piešťany,
Elokované pracovisko, Teplická 94, Piešťany, ako súčasť Základnej umeleckej školy,
Teplická 50, Piešťany,
Elokované pracovisko, Školská 5, Veľké Kostoľany, ako súčasť Základnej umeleckej školy,
Teplická 50, Piešťany.“
Ostatné náležitosti Zriaďovacej listiny ostávajú nezmenené.
Tento Dodatok č. 4 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany
č......../2015, zo dňa 30. 04. 2015.

V Piešťanoch dňa.....2015

Miloš Tamajka, M.B.A.
primátor mesta Piešťany
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