
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 zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8, 
Prievidza, so sídlom Vinohradnícka 8, 971 01 Prievidza.   
  
II. Osobitná časť 
 
 Trenčiansky samosprávny kraj ako investor a stavebník uzatvoril s dodávateľmi 
zmluvný vzťah za účelom realizácie diela s názvom „Hornonitrianske centrum 
vzdelania“ Stredná zdravotnícka škola v Prievidzi. Zverenie majetku do správy  
Strednej zdravotníckej školy, Vinohradnícka 8, Prievidza bolo schválené uznesením 
Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 568/2020 zo zasadnutia, 
konaného dňa 23.11.2020.  
 
 Trenčiansky samosprávny kraj požiadal Mesto Prievidza listom                                    
č. TSK/2020/08267-1 zo dňa 07.10.2020 o vydanie potvrdenia o funkčnej 
samostatnosti stavieb vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
nachádzajúcich sa v obci Prievidza, okres Prievidza, k. ú. Prievidza evidovaných na 
liste vlastníctva č. 11866:  

• stavba so súpisným č. 427 postavená na pozemku registra KNC parc. č. 
3120/27, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 046 m2, 
vytvorenom na základe Geometrického plánu č. 43468608-91/20                          
na oddelenie pozemkov p. č. 3120/36-37, vyhotoveným dňa 31.08.2020;  

• stavba t. č. bez súpisného čísla postavená na pozemku registra KNC parc. č. 
3120/37, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 544 m2, 
vytvorenom na základe Geometrického plánu č. 43468608-91/20                                  
na oddelenie pozemkov p. č. 3120/36-37.  

 
 Predmetná žiadosť bola zaslaná za účelom podania následnej žiadosti 
o pridelenie, resp. potvrdenie súpisného a orientačného čísla pre uvedené stavby 
a ich zápis do katastra nehnuteľností.  
 
 Trenčiansky samosprávny kraj v nadväznosti na vyššie uvedené požiadal Mesto 
Prievidza ako príslušný správny orgán o zrušenie a určenie nového súpisného 
a orientačného čísla budovy Strednej zdravotníckej školy, Vinohradnícka 8, 
Prievidza.  
 
 Mesto Prievidza vydalo Oznámenie o zápise do registra adries č. 2.1-6631-
2021/7042 zo dňa 12.02.2021, ktorým rozhodlo o zrušení pôvodného a určení 
nového súpisného a orientačného čísla pre časť budovy strednej zdravotníckej školy 
postavenú v katastrálnom území Prievidza na Vinohradníckej ulici, súpisné č. 427,   
na parcele č. 3120/37, ktorej odčlenenie od pôvodnej budovy bolo potvrdené Mestom 
Prievidza potvrdením o funkčnej samostatnosti stavieb vydaným pod číslom 2.4.2-04-
10930-2020 zo dňa 27.01.2021.    
 



 V nadväznosti na tieto skutočnosti je potrebné upraviť v súlade s § 22 ods. 3 
zákona č. 596/2003 Z.z. Zriaďovaciu listinu Strednej zdravotníckej školy, 
Vinohradnícka 8, Prievidza, so sídlom Vinohradnícka 8, 971 01 Prievidza, číslo: 
TSK/2019/03316-1 nasledovne:  
   

1. V Článku I. ÚVODNÉ USTANOVENIA:  
 
  Názov organizácie: Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8A, Prievidza  

    (skrátený názov „SZŠ Prievidza“) 
  Sídlo:   Vinohradnícka 8A, 971 01 Prievidza  
 
2. Pôvodný názov organizácie vrátane skráteného názvu sa mení na nový názov 

v celom znení zriaďovacej listiny.  
    

Na základe uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Strednej 
zdravotníckej školy, Vinohradnícka 8, Prievidza, so sídlom Vinohradnícka 8, 971 01 
Prievidza, číslo: TSK/2019/03316-1 schválenej uznesením Zastupiteľstva 
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 210/2019 zo dňa 28.01.2019, s účinnosťou 
od 01.06.2021.    
 
   

 

 

 

 


