
Dôvodová správa 

 
 

I. Všeobecná časť 
 
 Trenčiansky samosprávny kraj je podľa § 9 ods. 2 písm. b) 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.“) 
zriaďovateľom jazykovej školy s názvom Jazyková škola, 1. mája 2, Trenčín, so 
sídlom 1. mája 2, 911 35 Trenčín (ďalej len „Jazyková škola Trenčín“).   
   
 
 
II. Osobitná časť 
 

Jazyková škola Trenčín požiadala listom zo dňa 03.01.2019 Trenčiansky 
samosprávny kraj o úpravu svojej zriaďovacej listiny v nasledovných bodoch:  

• zmena poštového smerovacieho čísla v sídle Jazykovej školy Trenčín na:                       
1. mája 2, 911 01 Trenčín (na základe oznámenia Slovenskej pošty, a.s. 
o neoprávnenom používaní poštového smerovacieho čísla, ktoré bolo 
pridelené Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne ako organizácii).  

 
V súlade s platným zákonom č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov je povinným údajom ku každej adrese 
„územné“ poštové smerovacie číslo, ktoré prideľuje Slovenská pošta, a.s. 
Adrese 1. mája 2, Trenčín zapísala Slovenská pošta, a.s. do registra adries 
územné poštové smerovacie číslo 911 01. Ide o územné poštové smerovacie 
číslo, ktoré má Jazyková škola Trenčín ako adresát s týmto sídlom uvádzať na 
poslednom riadku poštových zásielok.  

 
• Článok IV. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ sa vypúšťa a nahrádza sa 

nasledovným znením:  
 

Organizácia môže vykonávať nasledovné podnikateľské činnosti:  
- vyučovanie v odbore cudzích jazykov – poskytovanie jazykových kurzov, 
ktoré sú nad rámec hlavnej činnosti.   

 
Odbor živnostenského podnikania Okresného úradu v Trenčíne nemôže vydať 
Jazykovej škole Trenčín živnostenské oprávnenie, pokiaľ presný názov 
živnosti nebude špecifikovaný v jej zriaďovacej listine.  

 
Podľa prílohy č. 2 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
(živnostenský zákon) je jedinou možnou viazanou živnosťou, ktorú môže 
Jazyková škola Trenčín vykonávať, živnosť pod názvom „vyučovanie v odbore 
cudzích jazykov“. Jazyková škola Trenčín však podľa zriaďovacej listiny, resp. 
jej neskorších dodatkov, poskytuje jazykové vzdelávanie v cudzích jazykoch aj 
v rámci svojej hlavnej činnosti, preto navrhujeme vyššie uvedené znenie 
v rámci podnikateľskej činnosti.  

 



Vzhľadom na tieto skutočnosti je potrebné v súlade s § 22 ods. 3 zákona                             
č. 596/2003 Z.z. upraviť Zriaďovaciu listinu Jazykovej školy, 1. mája 2, Trenčín,                    
so sídlom 1. mája 2, 911 35 Trenčín, číslo: T/2007/03886-54 nasledovne:  
  

• v Článku I. ÚVODNÉ USTANOVENIA:   
 

 Sídlo organizácie:   1. mája 2, 911 01 Trenčín   
 
• Článok IV. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ sa vypúšťa a nahrádza sa 

nasledovným znením:  
 

Organizácia môže vykonávať nasledovné podnikateľské činnosti:  
- vyučovanie v odbore cudzích jazykov – poskytovanie jazykových kurzov, 
ktoré sú nad rámec hlavnej činnosti.   
 

Na základe uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja návrh na schválenie Dodatku č. 9 k Zriaďovacej listine 
Jazykovej školy, 1. mája 2, Trenčín, so sídlom 1. mája 2, 911 35 Trenčín, číslo: 
T/2007/03886-54 schválenej uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja                      č. 352/2007 zo dňa 22.08.2007, s účinnosťou od 
01.02.2019.   
 
   
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


