
Dôvodová správa 

 

I. Všeobecná časť 
 

Trenčiansky samosprávny kraj  

 pri prenesenom výkone štátnej správy 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.“) zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením podľa 
siete stredné školy,  

 pri výkone samosprávy podľa § 9 ods. 2 písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. 
zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením podľa siete zariadenia 
školského stravovania.  

 
 
II. Osobitná časť 
 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením č. 275/2015 zo 
zasadnutia konaného dňa 18.05.2015 schválilo návrh na:  

 
1. 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,  

 
2. 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.  

 
Trenčiansky samosprávny kraj na základe uvedeného uznesenia, po doručení 

všetkých potrebných stanovísk a vyjadrení dotknutých inštitúcií 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 

08.02.2016 Rozhodnutie číslo: 2016-7817/4885:1-10C0, ktorým sa vyraďuje zo siete 
škôl a školských zariadení Slovenskej republiky k 31.08.2016 Stredná odborná 
škola Juraja Ribaya, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou a Školská 
jedáleň, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou ako súčasť Strednej 
odbornej školy Juraja Ribaya, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou. 

 
 
 



Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo dňa 
08.02.2016 Rozhodnutie číslo: 2016-7819/4879:1-10C0, ktorým sa mení sieť škôl 
a školských zariadení Slovenskej republiky pre Strednú odbornú školu 
strojnícku, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou. Zmena spočíva 
v zaradení študijných a učebných odborov od 01.09.2016 z vyradenej školy 
s názvom Stredná odborná škola Juraja Ribaya, Partizánska cesta 76, Bánovce nad 
Bebravou na jej právneho nástupcu Strednú odbornú školu strojnícku, Partizánska 
cesta 76, Bánovce nad Bebravou.  

 
Zrušením Strednej odbornej školy Juraja Ribaya, Partizánska cesta 76, Bánovce 

nad Bebravou prechádza všetok majetok, práva a povinnosti, pohľadávky a záväzky 
i neznáme vyplývajúce z právnych vzťahov vzniknutých a neukončených podľa 
protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku a záväzkov, prechode práv a povinností 
z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, odovzdaní a prevzatí žiakov 
a odovzdaní a prevzatí spisovej agendy dňom 01. septembra 2016 na Strednú 
odbornú školu strojnícku, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou, ktorá bude 
plniť funkciu nástupníckej organizácie.    

 
 Na základe uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia 
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 22/2016, ktorým sa ruší Stredná odborná 
škola Juraja Ribaya, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou a Školská 
jedáleň, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou ako súčasť Strednej odbornej 
školy Juraja Ribaya, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou.  
 
 
 
 

 

 


