
Dôvodová správa 

I. Všeobecná časť 
 
 Trenčiansky samosprávny kraj je podľa § 9 ods. 1 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 školy s názvom Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza, so 
sídlom F. Madvu 2, 971 29 Prievidza (ďalej len „organizácia“).   
  
 
II. Osobitná časť 
 
 Organizácia požiadala listom zo dňa 01.08.2019 Trenčiansky samosprávny kraj 
o úpravu svojej zriaďovacej listiny, a to doplnením zriaďovacej listiny o podnikateľskú 
činnosť.  
 Svoju žiadosť odôvodnila tým, že o požadované služby (prenájmy, školenia, 
ubytovanie) je v danom regióne záujem aj v súvislosti s plánovanou transformáciou 
tohto regiónu z pôvodne regiónu zameraného na energetický, ťažobný a chemický 
priemysel na región s vybudovanou infraštruktúrou a kvalitnou ponukou služieb 
rôzneho druhu. Organizácia má potrebné priestorové, personálne aj materiálne 
kapacity, rovnako disponuje nevyužitými priestormi, ktoré môže ponúknuť na 
prenájom alebo poskytovanie ubytovania s kapacitou približne 40 lôžok.   
 Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné upraviť v súlade s § 22 ods. 3 zákona   
č. 596/2003 Z.z. Zriaďovaciu listinu Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza,                   
so sídlom F. Madvu 2, 971 29 Prievidza, číslo: T/2007/03886-16 nasledovne:  
   

- Za Článok III. sa vkladá nový Článok IV., ktorý znie:  
 

„Článok IV. 
PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ 

 
Organizácia môže vykonávať nasledovné podnikateľské činnosti:  

 ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností,  

 prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných 
služieb spojených s prenájmom,  

 prenájom strojov a zariadení,  

 prenájom reklamných plôch,  

 organizovanie kurzov, školení a seminárov.“  
 

- doterajšie Články IV., V. a VI. sa číslujú ako Články V., VI. a VII.  
 

Na základe uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine 
Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza, so sídlom F. Madvu 2, 971 29 
Prievidza, číslo: T/2007/03886-16 schválenej uznesením č. 321/2007 zo dňa 
22.08.2007, s účinnosťou od 01.10.2019.    
 
   



 

 

 


