
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 Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, Dubnica 
nad Váhom, so sídlom Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom.  
 
II. Osobitná časť 
 

 Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí 
konanom dňa 03.07.2017 uznesením č. 531/2017 schválilo návrh na zaradenie 
Elokovaného pracoviska, Mierové námestie č. 1, priečinok 41, Ilava ako súčasť 
Strednej odbornej školy, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom do siete škôl 
a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického 
vyučovania SR od 01.09.2018.  
 

 Trenčiansky samosprávny kraj po zosumarizovaní všetkých potrebných dokladov 
a podporných stanovísk zaslal na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky žiadosť o zmenu v sieti škôl a školských zariadení, stredísk 
praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR od 01.09.2018.  
 

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo 
Rozhodnutie číslo: 2017-11155/33138:2-10H0 zo dňa 14.08.2017, ktorým zaraďuje 
Elokované pracovisko, Mierové námestie č. 1, Ilava ako súčasť Strednej odbornej 
školy, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom do siete škôl a školských zariadení, 
stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR od 
01.09.2018.  
 

 Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné upraviť v súlade s § 22 ods. 3 zákona   
č. 596/2003 Z.z. Zriaďovaciu listinu Strednej odbornej školy, Bratislavská 439/18, 
Dubnica nad Váhom, so sídlom Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom, 
číslo: T/2008/02397-6 nasledovne:  
  

 v Článku III. „VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH VEREJNOPROSPEŠNÝCH 
ČINNOSTÍ“ bod 3. znie:   

 

3. Súčasťou organizácie je:  
a) Elokované pracovisko, Dukelská štvrť 941/10, poštový priečinok 21, 
Dubnica nad Váhom ako súčasť Strednej odbornej školy, Bratislavská 439/18, 
Dubnica nad Váhom,  
b) Elokované pracovisko, Mierové námestie č. 1, Ilava ako súčasť Strednej 
odbornej školy, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom.  

 

Na základe uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja návrh na schválenie Dodatku č. 8 k Zriaďovacej listine Strednej 
odbornej školy, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom, so sídlom Bratislavská 
439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom, číslo: T/2008/02397-6 schválenej uznesením 
Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 497/2008 zo dňa 30.04.2008, 
s účinnosťou od 01.09.2018.   


