
O P R A V A 

 

u z n e s e n i a   číslo 275/2015 

prijatého na XII. zasadnutí Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja - 18.5.2015 

v zmysle Postupu pri oprave chýb v uzneseniach  

Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja,  

schváleného uznesením Z TSK č. 215/2007 zo dňa 25.4.2007 

_________________________________________________________________ 

 

 

13. Návrh na zmenu názvu a sídla školy Stredná odborná škola,  

    Farská 7, Bánovce nad Bebravou a jej súčasti a návrh  

    na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení SR školy  

    s názvom Stredná odborná škola Juraja Ribaya, Partizánska  

    cesta 76, Bánovce nad Bebravou a jej súčasti.      

    Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková-vedúca odb.školstva a kultúry 

 

    U z n e s e n i e  číslo 275/2015 

    Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom  

    zasadnutí dňa 18.05.2015 prerokovalo a  

 

    s ch v a ľ u j e  

    1. zmenu názvu a sídla  

       - školy s názvom Stredná odborná škola, Farská 7,  

         Bánovce nad Bebravou, so sídlom Farská 7, 957 20  

         Bánovce nad Bebravou na názov a sídlo školy Stredná  

         priemyselná škola strojnícka, Partizánska cesta 76,  

         Bánovce nad Bebravou, so sídlom Partizánska cesta 76,  

957 01 Bánovce nad Bebravou s účinnosťou od 01.09.2016  

       - školskej jedálne s názvom Školská jedáleň, Farská 7,  

Bánovce nad Bebravou ako súčasť Strednej odbornej školy, 

Farská 7, Bánovce nad Bebravou na názov a sídlo školskej 

jedálne Školská jedáleň, Partizánska cesta 76, Bánovce 

nad Bebravou ako súčasť Strednej priemyselnej školy 

strojníckej, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou, 

s účinnosťou od 01.09.2016 

    2. vyradenie  

       zo siete škôl a školských zariadení SR k 31.08.2016 

       - školy s názvom Stredná odborná škola Juraja Ribaya,  

         Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou, so sídlom  

         Partizánska cesta 76, 957 01 Bánovce nad Bebravou   

       - školského zariadenia s názvom Školská jedáleň,  

         Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou ako súčasť  

         Strednej odbornej školy Juraja Ribaya, Partizánska 

         cesta 76, Bánovce nad Bebravou,   

    3. zaradenie  

       do siete škôl a školských zariadení SR od 01.09.2016 

       - študijných a učebných odborov z vyradenej školy   

         s názvom Stredná odborná škola Juraja Ribaya,  

         Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou na jej  

         právneho nástupcu Strednú priemyselnú školu strojnícku,  

         Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou.   



 

 

 

Trenčín,    29.12.2015 

Spracovala: Mgr. Anna Hájková 

            zapisovateľka Zastupiteľstva TSK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Jaroslav  B a š k a, v.r.     Mgr. Juraj  G e r l i c i, v.r. 

           predseda                   riaditeľ Úradu                

Trenčianskeho samosprávneho kraja   Trenčianskeho samosprávneho  

                                                kraja  

 

 

 

 
 

 


