
Dôvodová správa 

 

 

Trenčiansky samosprávny kraj pri výkone samosprávy podľa § 9 ods. 2 písm. d) 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 (ďalej len „ zákon č. 596/2003 Z. z.“) 

zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením podľa siete zariadenia školského 

stravovania. 
 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením číslo 483/2012 zo 

zasadnutia konaného dňa 19.12.2012 schválilo návrh na vyradenie školského zariadenia 

s názvom Výdajná školská jedáleň, F. Madvu 2, Prievidza ako súčasť Strednej odbornej školy 

obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza zo siete škôl, školských zariadení, 

stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky 

dňom 28. februára 2013.    
 

Trenčiansky samosprávny kraj na základe uvedeného uznesenia, po doručení všetkých 

potrebných stanovísk a vyjadrení dotknutých inštitúcií (Obvodný úrad v Trenčíne, Štátna 

školská inšpekcia, Rada školy pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Nábrežie J. 

Kalinčiaka 1, Prievidza, Územná školská rada Trenčín) podal žiadosť o zmenu v sieti škôl 

a školských zariadení Slovenskej republiky na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky. 
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo                       

dňa 20.2.2013 Rozhodnutie číslo: 2013-2976/8518:2-923, ktorým sa vyraďuje zo siete škôl 

a školských zariadení Slovenskej republiky Výdajná školská jedáleň, F. Madvu 2, Prievidza 

ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza 

k 28. februáru 2013. Rozhodnutie  bolo  doručené  na  Trenčiansky  samosprávny  kraj dňa 

28.2.2013. 
 

V súlade s uvedeným rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky, je podľa § 9 ods. 2 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z.  povinnosťou 

Trenčianskeho samosprávneho kraja zrušiť školské zariadenie  s názvom Výdajná školská 

jedáleň, F. Madvu 2, Prievidza ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb, 

Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza všeobecne záväzným nariadením a následne upraviť 

zriaďovaciu listinu Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 

Prievidza, so sídlom Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza, číslo: T/2007/03886-37 zo 

dňa 22.8.2007 -  v Článku III. bod 3 vypustiť písm. c), ktoré znie: “Výdajná školská jedáleň, 

F. Madvu 2, Prievidza ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J. 

Kalinčiaka 1, Prievidza“. 
 

Na základe uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

návrh na : 

1. schválenie   Všeobecne  záväzného  nariadenia   Trenčianskeho   samosprávneho    kraja   

č. 19/2013, ktorým sa ruší školské zariadenie  s  názvom  Výdajná   školská   jedáleň, F. 

Madvu 2, Prievidza ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J. 

Kalinčiaka 1, Prievidza  
 

2. schválenie dodatku č. 5 k zriaďovacej listine Strednej odbornej školy obchodu a služieb, 

Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza, so sídlom Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza, 

číslo: T/2007/03886-37 zo dňa 22.8.2007. 


