
 
 

Dôvodová správa 
 
 

I.  Všeobecná časť 
 
 

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne podľa § 4 ods.1 písm. f) 
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov,  § 21 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej 
rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona 
č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov je zriaďovateľom 
kultúrneho zariadenia s názvom Hornonitrianska knižnica v Prievidzi, so sídlom 
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza. 

 
Z dôvodu presťahovania Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi, so sídlom 

Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza do určených priestorov, dochádza k zmene sídla 
organizácie na sídlo: F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. 

 
  
II.  Osobitná časť  
 
 
  Hornonitrianska knižnica v Prievidzi sídlila na základe nájomnej zmluvy                
č. 112/2009, uzatvorenej dňa 02.11.2009 na dobu neurčitú, v priestoroch Správy 
majetku mesta Prievidza, s.r.o., T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza. Prenajímateľ 
výpoveďou zmluvu o nájme nebytových priestorov ukončil. Na základe tejto 
skutočnosti bolo potrebné riešiť pre inštitúciu iné priestory. Knižnici boli ponúknuté 
priestory v objekte Obchodnej akadémie na ulici F. Madvu 2, 971 29 Prievidza, do 
ktorých sa organizácia presťahovala.  
 
 Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné upraviť Zriaďovaciu listinu 
Hornonitrianskej knižnice v  Prievidzi, so sídlom Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza,    
ev. č.: TSK/2007/03330-1 nasledovne:   
 

1. Sídlo organizácie:  F. Madvu 2, 971 29 Prievidza 
 

2. Pôvodné sídlo organizácie sa mení na nové sídlo v celom znení zriaďovacej 
listiny.    

 
Na základe uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja návrh na schválenie Dodatku č. 2 k  Zriaďovacej listine 
Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi, so sídlom Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, 
ev. č.: TSK/2007/03330-1 schválenej uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja č. 272/2007 zo dňa 27.06.2007, s účinnosťou od                     
01.02.2018.   
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