
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 Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky 
s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky 
a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71 
Nováky.   
   
 

II. Osobitná časť 
 
 
 Za účelom zosúladenia s platnou právnou úpravou a v súlade s § 22 ods. 3 
zákona č. 596/2003 Z.z. je potrebné upraviť Zriaďovaciu listinu Spojenej školy, 
Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, 
Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom 
Rastislavova 332, 972 71 Nováky, číslo: TSK/2011/05079-22 nasledovne:  
 

 Dodatok č. 3 k zriaďovacej listine schválený uznesením Zastupiteľstva 
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 68/2014 zo dňa 31.03.2014 sa 
označuje ako Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine a v jeho celom znení sa 
vypúšťa odvolávka na zriaďovaciu listinu číslo: T/2007/03886-38 zo dňa 
22.08.2007 a nahrádza sa odvolávkou na zriaďovaciu listinu číslo: 
TSK/2011/05079-22 zo dňa 24.08.2011,  

 

 Dodatok č. 4 k zriaďovacej listine schválený uznesením Zastupiteľstva 
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 148/2014 zo dňa 07.07.2014 sa 
označuje ako Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine a v jeho celom znení sa 
vypúšťa odvolávka na zriaďovaciu listinu číslo: T/2007/03886-38 zo dňa 
22.08.2007 a nahrádza sa odvolávkou na zriaďovaciu listinu číslo: 
TSK/2011/05079-22 zo dňa 24.08.2011,  
 

 Dodatok č. 5 k zriaďovacej listine schválený uznesením Zastupiteľstva 
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 251/2015 zo dňa 30.03.2015 sa 
označuje ako Dodatok č. 3 k zriaďovacej listine a v jeho celom znení sa 
vypúšťa odvolávka na zriaďovaciu listinu číslo: T/2007/03886-38 zo dňa 
22.08.2007 a nahrádza sa odvolávkou na zriaďovaciu listinu číslo: 
TSK/2011/05079-22 zo dňa 24.08.2011,  
 

 obsah a účinnosť pôvodného Dodatku č. 3, Dodatku č. 4 a Dodatku č. 5 
zostávajú nezmenené a v platnosti.  

 
 
 



 Na základe vyššie uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine 
Spojenej školy, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná 
odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky, 
so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky, číslo: TSK/2011/05079-22 schválenej 
uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 262/2011 zo dňa 
24.08.2011, s účinnosťou od 01.08.2017.    
 
   
   
   
  

 

 

 

 

 

 


