
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ 
 

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
 
Číslo: TSK/2017/........        

 
 

 Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne podľa § 22 ods. 3 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 vydáva tento:  
 

D o d a t o k  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 zo dňa 24.08.2011 (ďalej len „dodatok“).        
 

 
I. 

 
 
 Týmto dodatkom sa mení s účinnosťou od 01.08.2017 Zriaďovacia listina 
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 zo dňa 
24.08.2011, IČO: 42152551 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.  

 
 

II. 
 
 
1. Dodatok č. 4 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zriaďovacej listiny 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 zo dňa 24.08.2011.  

 
2. Tento dodatok schválilo Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 

............ uznesením číslo ........, s účinnosťou od 01.08.2017.  
 
 

V Trenčíne, dňa  
 
 
 
         
   
               Ing. Jaroslav Baška   
             predseda  
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