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ZRIAĎOVACIA LISTINA 

Krajský školský úrad v Nitre v súlade s ustanoveniami § 10, § 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 

 

 

 

 

vydáva  

zriaďovaciu listinu pre 

 

 

 

Gymnázium 

Párovská 1, Nitra 



Čl. I 

Zriaďovateľ 

Zriaďovateľom Gymnázia, Párovská 1, Nitra je Krajský školský úrad v Nitre. 

Č1. II 

Identifikačné údaje 

Názov: Gymnázium, Párovská 1, Nitra

Adresa:  Párovská 1, 950 50 Nitra 

Identifikačné číslo:  00160253 

Vyučovací jazyk: slovenský 

Forma hospodárenia:        štátna rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou 

Dátum zriadenia: 1.9.1965 

Zriadené na dobu: neurčitú 

Štatutárny orgán: riaditeľ 

Súčasti školy: Školská kuchyňa a školská jedáleň 

 
Čl. III 

Účel zriadenia 

• výchova a vzdelávanie žiakov ustanovená vyhláškou o stredných školách a podľa osnov 
vydaných Ministerstvom školstva SR, 

• vykonávanie   ďalších   činností   ustanovených   všeobecne   záväznými   právnymi 
predpismi, 

• výchova  a vzdelávanie   žiakov  na  základe   medzinárodnej   dohody   o zriadení a 
činnosti bilingválnej sekcie Ramona y Cajala, uzatvorenej medzi Ministerstvom 
školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, kultúry a športu Španielska 
od 1. septembra 1990,  

• zabezpečovanie školského stravovania v školskej kuchyni a školskej jedálni. 
 



Čl. IV 

Vecné a finančné vymedzenie majetku 

V súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších 
predpisov, zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa štátnej rozpočtovej organizácii zveruje 
do správy majetok vedený v účtovnej a operatívno-technickej evidencii k 31.8.2006. 

Štátna rozpočtová organizácia hospodári so zvereným majetkom v zmysle zákona 
č.278/1993 Z. z. o správe majetku štátu. 

Pri nakladaní s vecami a majetkovými právami sa štátna rozpočtová organizácia 
s právnou subjektivitou riadi v tomto článku uvedenými právnymi predpismi. 

 

Čl. V. 

Záverečné ustanovenia 

V právnych vzťahoch vystupuje subjekt vo svojom mene a má zodpovednosť 
vyplývajúcu z týchto vzťahov. 

Štatutárnym orgánom subjektu je riaditeľ, ktorý je oprávnený konať v jeho mene 
v plnom rozsahu. Riaditeľa vymenúva a odvoláva prednosta Krajského školského úradu 
v Nitre. 

Poslanie, úlohy a organizačné usporiadanie štátnej rozpočtovej organizácie určí 
organizačný poriadok, ktorý vypracuje riaditeľ. 

Táto zriaďovacia listina nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.9.2006. 

Platnosťou tejto zriaďovacej listiny stráca platnosť zriaďovacia listina č. 96/01365 
zo dňa 14.10.1996. 
 

 

 
 


