
Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 a 2 zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 6 ods. 1 
a ods. 2  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 neskorších predpisov, vydáva  

 
 

                                                         
 

V š e o b e c n e   z á v ä z n é    n a r i a d e n i e   č. 8 / 2016 
 

o zrušení 
Základnej školy, Malonecpalská ulica 206/ 37, Prievidza a jej súčastí, 

Materskej školy, Malonecpalská ul. 206/ 37, Prievidza 
a zriadení 

Základnej školy s materskou školou,  
Malonecpalská ulica 206/ 37, 971 01 Prievidza a jej súčastí 

v úplnom znení Doplnku č. 1 
 
 
 

Článok I. 
Zrušenie základnej a materskej školy 

 
 
 
Mesto Prievidza zrušuje k 31.08.2017 
 
a) Základnú školu, Malonecpalská ulica 206/ 37, Prievidza,  
b) Školský klub detí, Malonecpalská ulica 206/ 37, Prievidza ako súčasť Základnej 
    školy, Malonecpalská ulica 206/ 37, Prievidza, 
c) Školskú jedáleň,  Malonecpalská ulica 206/ 37, Prievidza ako súčasť Základnej 
    školy, Malonecpalská ulica 206/ 37, Prievidza, 
d) Materskú školu, Malonecpalská ulica 206/ 37, Prievidza. 
 
 

 
Článok II. 

Podmienky zrušenia 
 

1. Podmienkou zrušenia Základnej školy, Malonecpalská ulica 206/ 37,  
    971 01 Prievidza a jej súčastí a Materskej školy, Malonecpalská ul. 206/ 37,  
    971 01 Prievidza je právoplatné súhlasné rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy,   
    výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len MŠVVŠ SR) o vyradení   
    dotknutých škôl a školských zariadení zo siete škôl a školských zariadení SR 
    v zmysle príslušných ustanovení zákona vydané na základe žiadosti mesta  
    Prievidza. 
 
2.  V prípade, ak MŠVVŠ SR nevydá právoplatné súhlasné rozhodnutia v zmysle 
     tohto všeobecne záväzného nariadenia, Základná škola, Malonecpalská ulica 
     206/ 37, 971 01 Prievidza a jej súčasti a Materská škola, Malonecpalská ul.  
     206/ 37 971 01 Prievidza nebudú zrušené. 



 
Článok III. 

Zriadenie základnej školy s materskou školou 
 
 

Mesto Prievidza zriaďuje k 01.09.2017 
 
a) Základnú školu s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/ 37, Prievidza,  
b) Školský klub detí, Malonecpalská ulica 206/ 37, Prievidza ako súčasť  Základnej 
    školy s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/ 37, Prievidza, 
c) Školskú jedáleň, Malonecpalská ulica 206/ 37, Prievidza  ako súčasť Základnej  
    školy s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/ 37,Prievidza. 
 
 
 

 
Článok IV. 

Podmienky zriadenia 
 

1. Podmienkou zriadenia Základnej školy s materskou školou, Malonecpalská ulica  
    206/ 37 , 971 01 Prievidza a jej súčastí je právoplatné súhlasné rozhodnutie  
    Ministerstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o zaradení dotknutej  
    školy do siete škôl a školských zariadení SR v zmysle príslušných ustanovení   
    zákona  vydané na základe žiadosti mesta Prievidza. 
 
2. V prípade, ak MŠVVŠ SR nevydá právoplatné súhlasné rozhodnutie v zmysle 

článku III. tohto všeobecne záväzného nariadenia, Základná škola s materskou 
školou, Malonecpalská ulica 206/ 37, 971 01 Prievidza a jej súčasti nebude 
zriadená. 

 
 
 

Článok V. 
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Na Všeobecne záväznom nariadení č. 8/ 2016 sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo  
     v Prievidzi dňa 31.10.2016.  
 
2. Návrh VZN č. 8/2016 bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Prievidza a na 
    internetovej stránke mesta Prievidza od 10.10.2016. 
 
3.  Všeobecne záväzné nariadenie č.8/ 2016 nadobúda platnosť 15. dňom od jeho 
     vyvesenia na úradnej tabuli mesta Prievidza. 
 
4. Na Doplnku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/ 2016 sa uznieslo 
    Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi dňa 27.02.2017.  
 
5.  Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 8/2016 bol zverejnený na úradnej tabuli mesta 
     Prievidza a na internetovej stránke mesta Prievidza od 10.02.2017. 
 



6.  Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/ 2016 nadobúda platnosť  
     15.dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Prievidza. 
 
7.  Úplné znenie VZN č.8/2016 bude prístupné na Mestskom úrade v Prievidzi a na 

     internetovej stránke mesta www.prievidza.sk. 

 

 
 

 
V Prievidzi dňa 27.02.2017 
 
 
 
 
 
 
 

 
    JUDr. Katarína Macháčková, v. r.             

primátorka mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.prievidza.sk/

