ZRIAĎOVACIA LISTINA
Podľa § 39c ods. 6 a ods.7 a v súlade s ustanoveniami § 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

Kala Dance Studio, o.z. , Michaelliho 6, 036 01 Martin
vydáva
zriaďovaciu listinu v úplnom znení pre
Súkromnú základnú umeleckú školu, Budovateľská 594/6, 038 53 Turany

Čl. 1
Zriaďovateľ
Zriaďovateľom Súkromnej základnej umeleckej školy Turany, 038 53 Turany, je právnická osoba Kala Dance
Studio, občianske združenie, Michaelliho 6, 036 01 Martin.

Čl. 2
Identifikačné údaje
1) Označenie zriaďovateľa:

Kala Dance Studio, o.z., Michaelliho 6, 036 01 Martin

2) Názov školy:

Súkromná základná umelecká škola Turany

3) Sídlo (adresa):

Budovateľská 594/6, 038 53 Turany

4) Identifikačné číslo školy (IČO):

51 958 678

5) Súčasti školy:

nemá

6) Vyučovací jazyk školy:

slovenský

7) Forma hospodárenia školy:

nezisková organizácia s právnou subjektivitou

8) Dátum zriadenia školy:

01. 09. 2018

9) Vymedzenie základných verejnoprospešných
činností alebo verejných funkcií:
Súkromná základná umelecká škola Turany, 038 53
Turany (ďalej len „SZUŠ Turany alebo škola“)
poskytuje základné umelecké vzdelanie v jednotlivých
umeleckých odboroch prevažne pre žiakov
základných škôl. Pripravuje na štúdium odborov
vzdelávania umeleckého zamerania v stredných
školách a konzervatóriách.
10) Označenie štatutárneho orgánu školy:

riaditeľ

11) Vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola spravuje:
SZUŠ Turany hospodári s majetkom, ktorý jej bude
zriaďovateľom odovzdaný do správy v zmysle
platných
predpisov.
Organizačnú
štruktúru
a vnútornú prevádzku školy upravuje Organizačný
poriadok školy, ktorý vydá riaditeľ školy.
12) Určenie času, na ktorý sa školské zariadenie
zriaďuje:

na dobu neurčitú

13) Dátum a číslo rozhodnutia MŠVVaŠ SR
o zaradení do siete:

Potvrdenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky SR č. 2017/53891:
17-10H0, zo dňa 03.10.2017.

Čl. 3
Záverečné ustanovenie
1. Zmeny zriaďovacej listiny môže vykonať zriaďovateľ písomným dodatkom k zriaďovacej listine.
2. Právne vzťahy neupravené v zriaďovacej listine sa spravujú príslušnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
3. Táto zriaďovacia listina nadobúda účinnosť 1. septembra 2018.

V Martine dňa 31. augusta 2018

Ing. Katarína Lacková

