
MESTO DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS 

 

 

Mesto Dunajská Streda na základe ustanovenia  § 4 ods. 3  písm. l)  zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v spojení s § 6 ods. 2 

písm. g) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s § 143 zákona NR SR č. 

245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov,   v y d á v a  túto zriaďovaciu listinu: 

 

 

Zriaďovacia listina 

Strediska služieb škole 
 

  

Názov a sídlo zriaďovateľa:   Mesto Dunajská Streda  

Hlavná 50/16  

929 01  Dunajská  Streda 

    

Názov a sídlo školského zariadenia: Stredisko služieb škole,  

Alžbetínske nám. 1203 

929 01 Dunajská Streda 

   

IČO:    

 

Druh/typ školského zariadenia:    účelové školské zariadenie 

 

Forma hospodárenia :   rozpočtová organizácia; právnická osoba, ktorá je 

svojimi príjmami a výdavkami zapojená na 

rozpočet svojho zriaďovateľa. Hospodári 

samostatne podľa schváleného rozpočtu s 

prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci 

svojho rozpočtu.. 

 

Dátum zriadenia:     01.09.2017 

 

Základné verejnoprospešné činnosti,  

predmet činnosti : Stredisko služieb škole bolo zriadené za účelom 

poskytovania odbornej, technickej, metodickej a 

materiálnej pomoci pri zabezpečovaní ich 

prevádzky a za účelom poskytovania, investorských 

a dodávateľských služieb školám a školským 

zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Dunajská Streda. Zabezpečuje komplexnú 

ekonomickú, mzdovú a personálnu agendu 

materských škôl a školských jedální ako súčasti 



materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Dunajská Streda. 

Stredisko služieb škole, Alžbetínske námestie 1203,  929 01 Dunajská Streda vykonáva 

hospodársku správu nasledovných materských škôl a školských jedální ako súčasti materských 

škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda, zaradené do siete škôl a školských 

zariadení Slovenskej republiky: 

  Materská škola – Óvoda, Széchenyiho ulica 1999/9, Dunajská Streda 

Sídlo /adresa/: Széchenyiho ulica 1999/9 Dunajská Streda 

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: 

Školská jedáleň Széchenyiho ulica 1999/9 Dunajská Streda 

 

     Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským  –  

Óvoda, Októbrová ulica 939/47, Dunajská Streda 

Sídlo /adresa/: Októbrová ulica 939/47 Dunajská Streda 

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: 

Školská jedáleň, Októbrová ulica 939/47 Dunajská Streda 

 

Materská škola – Óvoda, Nám. priateľstva 2173/27, Dunajská Streda 

Sídlo /adresa/: Nám. priateľstva 2173/27 Dunajská Streda 

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: 

Školská jedáleň Nám.priateľstva 2173/27 Dunajská Streda 

 

Materská škola – Óvoda, Rybný trh 14, Dunajská Streda 

Sídlo /adresa/: Rybný trh 14 Dunajská Streda 

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: 

Školská jedáleň Rybný trh 14, Dunajská Streda 

 

Materská škola – Óvoda, Komenského ulica 357/2, Dunajská Streda 

Sídlo /adresa/: Komenského ulica 357/2 Dunajská Streda 

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: 

Školská jedáleň Komenského ulica 357/2 Dunajská Streda 

 

Materská škola Eleka Benedeka s vyučovacím jazykom maďarským –  

Benedek Elek Óvoda, Alžbetínske nám. 323/3, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 

Sídlo /adresa/: Alžbetínske nám. 323/3 Dunajská Streda 

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: 

Školská jedáleň Alžbetínske nám. 323/3 Dunajská Streda 

 

Materská škola, Jesenského ulica 910/10, Dunajská Streda 

Sídlo /adresa/: Jesenského ulica 910/10 Dunajská Streda 

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: 

Školská jedáleň  Jesenského ulica 910/10 Dunajská Streda 

 

Materská škola – Óvoda, Ružový háj 1359/19, Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Ružový háj 1359/19 Dunajská Streda 

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: 

Školská jedáleň Ružový háj 1359/19 Dunajská Streda 

 



Materská škola – Óvoda, Námestie SNP 187/11, Dunajská Streda 

Sídlo /adresa/: Námestie SNP 187/11 Dunajská Streda 

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: 

Školská jedáleň Námestie SNP 187/11, Dunajská Streda. 

 

Štatutárny orgán:             riaditeľ, ktorého menuje a odvoláva zriaďovateľ 

 

Vecné a finančné vymedzenie majetku ktorú spravuje: 

 

Nehnuteľný majetok v k.ú. Dunajská Streda, obec Dunajská Streda: 

   

    vedený na LV č. 3251 ako  pozemok, parcela registra „C“  

     č. 3464/894, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2173 m2, 

     č. 3598/17, druh pozemku: ostatné plochy vo výmere 37 m2, 

     č. 3598/15, druh pozemku: ostatné plochy vo výmere 66 m2, 

     č. 3598/16, druh pozemku: zastavané plochy vo výmere 42 m2, 

     č. 3464/895 druh pozemku: zastavané plochy vo výmere 400 m2, 

č. 3464/551 druh pozemku: zastavané plochy vo výmere 3666 m2, 

     č. 1880/89 druh pozemku: zastavané plochy vo výmere 4610 m2, 

č. 1423 druh pozemku: zastavané plochy vo výmere 3769 m2, 

č. 244 druh pozemku: zastavané plochy vo výmere 459 m2, 

č. 245/1 druh pozemku: zastavané plochy vo výmere 2342 m2, 

č. 245/2 druh pozemku: zastavané plochy vo výmere 490 m2, 

č. 505 druh pozemku: zastavané plochy vo výmere 1374 m2, 

č. 506 druh pozemku: zastavané plochy vo výmere 646 m2, 

č. 44/55 druh pozemku: zastavané plochy vo výmere 58 m2, 

č. 44/72 druh pozemku: zastavané plochy vo výmere 3440 m2, 

č. 44/73 druh pozemku: zastavané plochy vo výmere 1088 m2, 

č. 1906/106 druh pozemku: zastavané plochy vo výmere 3960 m2, 

č. 1906/107 druh pozemku: zastavané plochy vo výmere 1643 m2, 

č. 1906/108 druh pozemku: zastavané plochy vo výmere 71 m2, 

č. 1936/35 druh pozemku: zastavané plochy vo výmere 385 m2, 

č. 1936/36 druh pozemku: zastavané plochy vo výmere 351 m2, 

č. 1936/37 druh pozemku: zastavané plochy vo výmere 356 m2, 

č. 1936/38 druh pozemku: zastavané plochy vo výmere 288 m2, 

č. 1936/39 druh pozemku: zastavané plochy vo výmere 6345 m2, 

č. 3464/896 druh pozemku: zastavané plochy vo výmere 10 m2, 

č. 3464/897 druh pozemku: zastavané plochy vo výmere 2 m2, 

č. 3464/898 druh pozemku: zastavané plochy vo výmere 1180 m2, 

     č. 3598/11 druh pozemku: zastavané plochy vo výmere 7 m2, 

     č. 3464/552 druh pozemku: zastavané plochy vo výmere 927 m2, 

     č. 1880/90 druh pozemku: zastavané plochy vo výmere 1631 m2, 

      všetko v podiele 1/1 

 

 



na LV č. 5535 ako pozemok parcely registra “E“  

č. 371/1, druh pozemku: orná pôda vo výmere 950 m2,   v podiele: 9/10 

 

     vedený na LV č. 3251 ako  

stavba súp. č.1999 na parc. č. 3464/552, 

stavba súp. č. 187 na parc. č. 1880/90, popis stavby: materská škola 

stavba súp. č. 1359 na parc. č. 1423, popis stavby: materská škola 

stavba súp. č. 910 na parc. č. 244, popis stavby: materská škola 

stavba súp. č. 909 na parc. č. 245/1, popis stavby: materská škola 

stavba súp. č. 3631 na parc. č. 245/2, popis stavby: materská škola 

stavba súp. č. 323 na parc. č. 506, popis stavby: materská škola 

stavba bez súp. č.  na parc. č. 44/55, popis stavby: sklad 

stavba súp. č. 357 na parc. č. 44/73 popis stavby: materská škola 

stavba súp. č. 2173  na parc. č. 1920/107, popis stavby: materská škola 

stavba súp. č. 7140  na parc. č. 1936/35, popis stavby: materská škola 

stavba súp. č. 7140 na parc. č. 1936/36, popis stavby: materská škola 

stavba súp. č. 7140  na parc. č. 1936/37, popis stavby: materská škola 

stavba súp. č.  7140 na parc. č. 1936/38, popis stavby: materská škola 

stavba súp. č. 939 na parc. č. 3464/898, popis stavby: materská škola 

stavba súp. č. 939 na parc. č. 3598/10, popis stavby: materská škola 

stavba súp. č. 939 na parc. č. 3598/11, popis stavby: materská škola 

stavba súp. č. 939 na parc. č. 3598/12, popis stavby: materská škola 

stavba súp. č. 939 na parc. č. 3598/13, popis stavby: materská škola 

stavba súp. č. 939 na parc. č. 3598/14, popis stavby: materská škola 

stavba súp. č. 939 na parc. č. 3598/16, popis stavby: materská škola 

      všetko v podiele 1/1 

     

  

Stredisku služieb škole je zverený do správy majetok zriaďovateľa v súlade s ustanoveniami 

zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v celkovej hodnote:  

  

Nehnuteľný majetok celkom:             1 146 699,14 Eur  

v tom  

pozemky:      212 501,58  Eur  

stavby:     934 197,56  Eur  

 

Hnuteľný majetok                          .............        Eur  

  

Stredisko služieb škole je povinné zachovať účelové určenie majetku, ktoré mu bolo zverené 

do správy. 

 

Doba, na ktorú sa účelové školské zariadenie zriaďuje: 

Stredisko služieb škole Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda sa zriaďuje na dobu 

neurčitú. 

 



 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rozhodnutím č.2017-

7061/24544:3-10H0 zo dňa 12.6.2017 rozhodlo o zaradení Strediska služieb škole, Alžbetínske 

námestie 1203,  929 01 Dunajská Streda do siete škôl a školských zariadení Slovenskej 

republiky .                   

 

Stredisko služieb škole Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda bolo zriadené 

Všeobecne záväzným mesta Dunajská Streda č. ..../2017 zo dňa 27. júna 2017 o zriadení 

Strediska služieb škole, Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda. 

 

Túto zriaďovaciu listinu schválilo Mestské zastupiteľstvo  Dunajská Streda na svojom 

zasadnutí dňa 27. júna 2017. 

 

 

V Dunajskej Strede,..................2017 

  

  

  

                  JUDr. Zoltán Hájos 

         primátor mesta 


