
          MESTO PRIEVIDZA 
                       
                    Materiál Mestského zastupite ľstva 
                                    v Prievidzi  
 
 
 

F 250/0  KP Servis MsR a MsZ 

 
 
 
        Materiál MsZ č. 33/12 
 
        Mestská rada: 17.4.2012 
 
        Mestské zastupiteľstvo: 24.4.2012 
 
 
 
 
 
Názov materiálu : Návrh na zrušenie  III. Základnej školy, Ul. S. Chalupku 312/12,  
                            971 01 Prievidza  a jej súčastí  
  
 
 
 
Predkladá:      JUDr. Katarína Macháčková – primátorka mesta       ............................... 
 
Prerokované: MVDr. Norbert Turanovič – prednosta MsÚ               ...............................    
 
                         JUDr. Róbert Pietrik – vedúci právnej kancelárie       ............................... 
 
                         Mgr. Vlasta Miklasová – vedúca odboru školstva     
                         a starostlivosti o občana                                               ............................... 
 
Spracovala:     Mgr. Anna Aradyová – metodik pre školy a ŠZ          ..............................                                        

 

                         

V Prievidzi dňa  13. 4. 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Návrh   na   uznesenie  
 
 
M e s t s k á   r a d a 
 
I. b e r i e   n a  v e d o m i e 
 

a) návrh na zrušenie III. Základnej školy, Ul. S. Chalupku 312/12, 971 01 Prievidza dňom      
31. júla 2012 na základe   rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2012-2459/14117:2-923 o vyradení zo 
siete škôl a školských zariadení k 30. júnu 2012, zrušenie Školského klubu detí pri III. ZŠ, 
Ul. S. Chalupku 312/12, v Prievidzi na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2012-
2459/14117:2-923 o vyradení zo siete škôl a školských zariadení k 30. júnu 2012 a zrušenie 
Školskej jedálne pri III. ZŠ, Ul. S. Chalupku 312/12, v Prievidzi na základe rozhodnutia 
MŠVVaŠ SR č. 2012-2459/14117:2-923 o vyradení zo siete škôl a školských zariadení k 30. 
júnu 2012; 

 
b) návrh na zánik III. Základnej školy, Ul. S.Chalupku 312/12, 971 01 Prievidza a jej súčastí 

Školského klubu detí pri III. ZŠ, Ul. S. Chalupku 312/12 a Školskej jedálne pri III. ZŠ, Ul. S. 
Chalupku 312/12 v Prievidzi dňom 31. júla 2012 zlúčením s I. Základnou školou, Ul. S. 
Chalupku 313/14 v Prievidzi, ktorá sa stáva jej právnym nástupcom, na ktorého prechádzajú 
všetky práva a povinnosti III. ZŠ, Ul. S. Chalupku 312/12 dňom 1. augusta 2012 podľa § 21 
ods. 13 zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších 
predpisov; 
 

c) návrh na prechod nehnuteľného majetku: 
pozemky – parc.č. 829/001, výmera 3443 m2, zast. plocha a nádvorie, k.ú. Prievidza 
                  parc.č. 829/002, výmera 5140 m2, zast. plocha a nádvorie, k.ú. Prievidza 
                  parc.č. 829/006, výmera 3822 m2, zast. plocha a nádvorie, k.ú. Prievidza 
                  parc.č. 829/007, výmera 17 m2, zast. plocha a nádvorie, k.ú. Prievidza 
                  parc.č. 829/009, výmera 243 m2, zast. plocha a nádvorie, k.ú. Prievidza 
                  parc.č. 830, výmera 332 m2, zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Prievidza 
 budovy - III. Základnej školy, Ul. S. Chalupku 312/12, 971 01 Prievidza 
                 súpisné číslo 20312 – základná škola na parc.č. 829/002  
                 bez súpisného  čísla – prístavba posilňovne na parc.č. 829/009  
                 súpisné číslo 310 – základná škola na parc.č. 830    
vrátane všetkých súvisiacich práv a záväzkov po zrušenej  III. Základnej škole, Ul. S. 
Chalupku 312/12, 971 01 Prievidza dňom 1. augusta 2012 do správy právneho nástupcu I. 
Základnej školy, Ul. S. Chalupku 313/14 v Prievidzi; 
 

     d)   návrh na prechod hnuteľného majetku po zrušenej III. Základnej škole, Ul. S. Chalupku    
           312/12,  971 01  Prievidza  dňom  1. augusta  2012   do   správy   právneho   nástupcu   
           I. Základnej školy,  Ul.  S.   Chalupku  313/14   v   Prievidzi   v  zmysle  inventarizácie      
           vykonanej dňa  31.  júla  2012.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
II. o d p o r ú č a -  n e o d p o r ú č a   s ch v á l i ť    M s Z 
 

a) návrh na zrušenie III. Základnej školy, Ul. S. Chalupku 312/12, 971 01 Prievidza dňom      
31. júla 2012 na základe   rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2012-2459/14117:2-923 o vyradení zo 
siete škôl a školských zariadení k 30. júnu 2012, zrušenie Školského klubu detí pri III. ZŠ, 
Ul. S. Chalupku 312/12, v Prievidzi na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2012-
2459/14117:2-923 o vyradení zo siete škôl a školských zariadení k 30. júnu 2012 a zrušenie 
Školskej jedálne pri III. ZŠ, Ul. S. Chalupku 312/12, v Prievidzi na základe rozhodnutia 
MŠVVaŠ SR č. 2012-2459/14117:2-923 o vyradení zo siete škôl a školských zariadení k 30. 
júnu 2012; 
 

b) návrh na zánik III. Základnej školy, Ul. S.Chalupku 312/12, 971 01 Prievidza a jej súčastí 
Školského klubu detí pri III. ZŠ, Ul. S. Chalupku 312/12 a Školskej jedálne pri III. ZŠ, Ul. S. 
Chalupku 312/12 v Prievidzi dňom 31. júla 2012 zlúčením s I. Základnou školou, Ul. S. 
Chalupku 313/14 v Prievidzi, ktorá sa stáva jej právnym nástupcom, na ktorého prechádzajú 
všetky práva a povinnosti III. ZŠ, Ul. S. Chalupku 312/12 dňom 1. augusta 2012 podľa § 21 
ods. 13 zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších 
predpisov; 
 

c) návrh na prechod nehnuteľného majetku: 
pozemky – parc.č. 829/001, výmera 3443 m2, zast. plocha a nádvorie, k.ú. Prievidza 
                  parc.č. 829/002, výmera 5140 m2, zast. plocha a nádvorie, k.ú. Prievidza 
                  parc.č. 829/006, výmera 3822 m2, zast. plocha a nádvorie, k.ú. Prievidza 
                  parc.č. 829/007, výmera 17 m2, zast. plocha a nádvorie, k.ú. Prievidza 
                  parc.č. 829/009, výmera 243 m2, zast. plocha a nádvorie, k.ú. Prievidza 
                  parc.č. 830, výmera 332 m2, zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Prievidza 
 budovy - III. Základnej školy, Ul. S. Chalupku 312/12, 971 01 Prievidza 
                 súpisné číslo 20312 – základná škola na parc.č. 829/002  
                 bez súpisného  čísla – prístavba posilňovne na parc.č. 829/009  
                 súpisné číslo 310 – základná škola na parc.č. 830    
vrátane všetkých súvisiacich práv a záväzkov po zrušenej  III. Základnej škole, Ul. S. 
Chalupku 312/12, 971 01 Prievidza dňom 1. augusta 2012 do správy právneho nástupcu I. 
Základnej školy, Ul. S. Chalupku 313/14 v Prievidzi; 
 

     d)   návrh na prechod hnuteľného majetku po zrušenej III. Základnej škole, Ul. S. Chalupku    
           312/12,  971 01  Prievidza  dňom  1. augusta  2012   do   správy   právneho   nástupcu   
           I. Základnej školy,  Ul.  S.   Chalupku  313/14   v   Prievidzi   v  zmysle  inventarizácie      
           vykonanej dňa  31.  júla  2012.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  
 
I. b e r i e   n a  v e d o m i e 
 
 

a) návrh na zrušenie III. Základnej školy, Ul. S. Chalupku 312/12, 971 01 Prievidza dňom      
31. júla 2012 na základe   rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2012-2459/14117:2-923 o vyradení zo 
siete škôl a školských zariadení k 30. júnu 2012, zrušenie Školského klubu detí pri III. ZŠ, 
Ul. S. Chalupku 312/12, v Prievidzi na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2012-
2459/14117:2-923 o vyradení zo siete škôl a školských zariadení k 30. júnu 2012 a zrušenie 
Školskej jedálne pri III. ZŠ, Ul. S. Chalupku 312/12, v Prievidzi na základe rozhodnutia 
MŠVVaŠ SR č. 2012-2459/14117:2-923 o vyradení zo siete škôl a školských zariadení k 30. 
júnu 2012; 

 
a) návrh na zánik III. Základnej školy, Ul. S.Chalupku 312/12, 971 01 Prievidza a jej súčastí 

Školského klubu detí pri III. ZŠ, Ul. S. Chalupku 312/12 a Školskej jedálne pri III. ZŠ, Ul. S. 
Chalupku 312/12 v Prievidzi dňom 31. júla 2012 zlúčením s I. Základnou školou, Ul. S. 
Chalupku 313/14 v Prievidzi, ktorá sa stáva jej právnym nástupcom, na ktorého prechádzajú 
všetky práva a povinnosti III. ZŠ, Ul. S. Chalupku 312/12 dňom 1. augusta 2012 podľa § 21 
ods. 13 zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších 
predpisov; 
 

b) návrh na prechod nehnuteľného majetku: 
pozemky – parc.č. 829/001, výmera 3443 m2, zast. plocha a nádvorie, k.ú. Prievidza 
                  parc.č. 829/002, výmera 5140 m2, zast. plocha a nádvorie, k.ú. Prievidza 
                  parc.č. 829/006, výmera 3822 m2, zast. plocha a nádvorie, k.ú. Prievidza 
                  parc.č. 829/007, výmera 17 m2, zast. plocha a nádvorie, k.ú. Prievidza 
                  parc.č. 829/009, výmera 243 m2, zast. plocha a nádvorie, k.ú. Prievidza 
                  parc.č. 830, výmera 332 m2, zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Prievidza 
 budovy - III. Základnej školy, Ul. S. Chalupku 312/12, 971 01 Prievidza 
                 súpisné číslo 20312 – základná škola na parc.č. 829/002  
                 bez súpisného  čísla – prístavba posilňovne na parc.č. 829/009  
                 súpisné číslo 310 – základná škola na parc.č. 830    
vrátane všetkých súvisiacich práv a záväzkov po zrušenej  III. Základnej škole, Ul. S. 
Chalupku 312/12, 971 01 Prievidza dňom 1. augusta 2012 do správy právneho nástupcu I. 
Základnej školy, Ul. S. Chalupku 313/14 v Prievidzi; 
 

     d)   návrh na prechod hnuteľného majetku po zrušenej III. Základnej škole, Ul. S. Chalupku    
           312/12,  971 01  Prievidza  dňom  1. augusta  2012   do   správy   právneho   nástupcu   
           I. Základnej školy,  Ul.  S.   Chalupku  313/14   v   Prievidzi   v  zmysle  inventarizácie      
           vykonanej dňa  31.  júla  2012.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
II.  s c h v a ľ u j e  -  n e s c h v a ľ u j e 
 
 

a) zrušenie III. Základnej školy, Ul. S. Chalupku 312/12, 971 01 Prievidza dňom 31. júla 2012 
na základe   rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2012-2459/14117:2-923 o vyradení zo siete škôl 
a školských zariadení k 30. júnu 2012, zrušenie Školského klubu detí pri III. ZŠ, Ul. S. 
Chalupku 312/12, v Prievidzi na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2012-2459/14117:2-
923 o vyradení zo siete škôl a školských zariadení k 30. júnu 2012 a zrušenie Školskej 
jedálne pri III. ZŠ, Ul. S. Chalupku 312/12, v Prievidzi na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR 
č. 2012-2459/14117:2-923 o vyradení zo siete škôl a školských zariadení k 30. júnu 2012; 

 
b) zánik III. Základnej školy, Ul. S.Chalupku 312/12, 971 01 Prievidza a jej súčastí  Školského 

klubu detí pri III. ZŠ, Ul. S. Chalupku 312/12 a Školskej jedálne pri III. ZŠ, Ul. S. Chalupku 
312/12 v Prievidzi dňom 31. júla 2012 zlúčením s I. Základnou školou, Ul. S. Chalupku 
313/14 v Prievidzi, ktorá sa stáva jej právnym nástupcom, na ktorého prechádzajú všetky 
práva a povinnosti III. ZŠ, Ul. S. Chalupku 312/12 dňom 1. augusta 2012 podľa § 21 ods. 13 
zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších 
predpisov; 
 

c) prechod nehnuteľného majetku: 
pozemky – parc.č. 829/001, výmera 3443 m2, zast. plocha a nádvorie, k.ú. Prievidza 
                  parc.č. 829/002, výmera 5140 m2, zast. plocha a nádvorie, k.ú. Prievidza 
                  parc.č. 829/006, výmera 3822 m2, zast. plocha a nádvorie, k.ú. Prievidza 
                  parc.č. 829/007, výmera 17 m2, zast. plocha a nádvorie, k.ú. Prievidza 
                  parc.č. 829/009, výmera 243 m2, zast. plocha a nádvorie, k.ú. Prievidza 
                  parc.č. 830, výmera 332 m2, zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Prievidza 
 budovy - III. Základnej školy, Ul. S. Chalupku 312/12, 971 01 Prievidza 
                 súpisné číslo 20312 – základná škola na parc.č. 829/002  
                 bez súpisného  čísla – prístavba posilňovne na parc.č. 829/009  
                 súpisné číslo 310 – základná škola na parc.č. 830    
vrátane všetkých súvisiacich práv a záväzkov po zrušenej  III. Základnej škole, Ul. S. 
Chalupku 312/12, 971 01 Prievidza dňom 1. augusta 2012 do správy právneho nástupcu I. 
Základnej školy, Ul. S. Chalupku 313/14 v Prievidzi; 
 

     d)   prechod hnuteľného majetku po zrušenej III. Základnej škole, Ul. S. Chalupku 312/12,         
           971 01  Prievidza dňom  1. augusta  2012  do  správy  právneho  nástupcu  I. Základnej    
           školy,  Ul.  S.   Chalupku 313/14  v  Prievidzi  v zmysle  inventarizácie  vykonanej dňa  
           31.  júla  2012.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Dôvodová správa  
 
 
  
                  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – sekcia 

regionálneho školstva podľa § 14 ods. 6 písm.b) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení príslušných predpisov ako 

príslušný orgán prerokovalo žiadosť účastníka konania mesto Prievidza vo veci vyradenia III. 

Základnej školy, Ul. S. Chalupku 312/12 v Prievidzi a jej súčastí   a po preskúmaní potrebných 

dokladov podľa § 32 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)  v znení 

neskorších predpisov a § 17 ods.3 zákona č. 596/2003 Z.z.  rozhodnutím č. 2012-2459/14117:2-923 

vyraďuje III. Základnú školu, Ul. S. Chalupku 312/12, 971 01 Prievidza  zo siete škôl 

a školských zariadení k  30. júnu  2012.  

               Podľa § 23 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení príslušných predpisov školské 

zariadenie v súlade s rozhodnutím ministerstva o vyradení zo siete zrušuje  zriaďovateľ.      

 

 

 

 

 
 
 


