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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)  a § 20 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  

 
 
 

                                                        NÁVRH 
 

 
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. 7 / 2016 

 
 

o zrušení 
Základnej školy, Ulica P. Dobšinského 746/ 5, Prievidza a jej súčastí, 

Materskej školy, Ul. P. Dobšinského 746/ 5, Prievidza 
a zriadení 

Základnej školy s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/ 5, 971 01 Prievidza 
a jej súčastí 

 
 
 

Článok I. 
Zrušenie základnej a materskej školy 

 
 
Mesto Prievidza zrušuje k 30.06.2017 

 
1. základnú školu s právnou subjektivitou:  
    Základná škola, Ulica P. Dobšinského 746/ 5, 971 01 Prievidza a jej súčasti :  
-   Školský klub detí pri Základnej škole, Ulica P. Dobšinského 746/ 5, 971 01 Prievidza, 
-   Školská jedáleň pri Základnej škole, Ulica P. Dobšinského 746/ 5, 971 01 Prievidza.  
 
2. materskú školu bez právnej subjektivity: 
    Materská škola, Ul. P. Dobšinského 746/ 5, 971 01 Prievidza. 
 

 
         Článok II. 

         Podmienky zrušenia 
 

1. Podmienkou zrušenia Základnej školy, Ulica P. Dobšinského 746/ 5, 971 01 Prievidza 
    a jej súčastí a Materskej školy, Ul. P. Dobšinského 746/ 5, 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 rozhodnutie v zmysle 
     článku I. tohto všeobecne záväzného nariadenia, Základná škola, Ulica P. Dobšinského 
     746/5, 971 01 Prievidza a jej súčasti a Materská škola, Ul. P. Dobšinského 746/ 5, 
     971 01 Prievidza nebudú zrušené. 
 
 
 

Článok III. 
Zriadenie základnej školy s materskou školou 

 
 

Mesto Prievidza zriaďuje k 01.07.2017 
 
základnú školu s materskou školou s právnou subjektivitou: 
Základná škola s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/ 5,  
971 01 Prievidza a jej súčasti: 
-   Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/ 5, 
    971 01 Prievidza, 
-   Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/ 5, 
    971 01 Prievidza. 
 
 
 

 
Článok IV. 

Podmienky zriadenia 
 

1. Podmienkou zriadenia Základnej školy s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/ 5, 
     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,  
     Ulica P. Dobšinského 746/5, 971 01 Prievidza a jej súčasti nebude zriadená. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Článok V. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  Na Všeobecne záväznom nariadení č. 7/ 2016 sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v 
     Prievidzi dňa 31.10.2016.  
 
2.  Návrh VZN č. 7/2016 bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Prievidza a na internetovej 
     stránke mesta Prievidza od 10.10.2016. 
 
3.  Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/ 2016 nadobúda platnosť 15. dňom od jeho 
     vyvesenia na úradnej tabuli mesta Prievidza. 
 
4.  Úplné znenie VZN č.7/2016 bude prístupné na Mestskom úrade v Prievidzi a na 

     internetovej stránke mesta www.prievidza.sk. 

 

 
 

 
V Prievidzi dňa 31.10.2016 
 
 
 
 
 
 
 

 
    JUDr. Katarína Macháčková             

primátorka mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.prievidza.sk/


 

 
Dôvodová správa 

 
 

 V súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 a ods. 2 a § 20  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 a dlhodobým zámerom zriaďovateľa racionalizovať a 
zefektívniť sieť škôl a školských zariadení sa predkladá návrh  všeobecne záväzného 
nariadenia o zrušení škôl a školských zariadení a zriadení školy v  zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Prievidza, a to: 
 
a) zrušenie Základnej školy na Ulici P. Dobšinského v Prievidzi a jej súčastí, 
  
b) zrušenie Materskej školy na Ulici P. Dobšinského v Prievidzi, 
 
c) zriadenie Základnej školy s materskou školou na Ulici P. Dobšinského  
    v Prievidzi a jej súčastí. 
     
 
 Z dôvodu havarijného stavu budovy Materskej školy na Ulici Š. Závodníka v Prievidzi 
bola materská škola v decembri roku 2012 presťahovaná do priestorov Základnej školy na 
Ulici P. Dobšinského. V priebehu rokov 2012 - 2016 mesto Prievidza vytvorilo v priestoroch 
ZŠ optimálne podmienky pre výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku. Obe školy 
sídlia v jednej budove, ktorá je zverená do správy základnej školy, preto sa spojenie týchto 
škôl do jednej právnickej osoby javí ako potrebný úkon. 
 Po vyradení uvedených škôl zo siete škôl a školských zariadení SR a ich zrušení 
budú následne obe školy spojené do jednej právnickej osoby pod názvom Základná škola s 
materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/ 5, 972 01 Prievidza. 
Cieľom tejto organizačnej zmeny je efektívnejšie využívanie už existujúcich priestorových 
kapacít budovy školy ako aj finančných zdrojov.  
 Vyradenie uvedených škôl spolu s ich súčasťami ( školský klub detí, školská jedáleň) 
a následné zaradenie novej právnickej osoby do siete škôl a školských zariadení SR má 
administratívny charakter.  
 Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov škôl a iné právne 
vzťahy škôl prechádzajú na spojenú školu odo dňa jej zriadenia.  
Vytvorením nového právneho subjektu zaniknú aj doterajšie samosprávne orgány (rady 
škôl) materskej a základnej školy a bude ustanovená nová rada školy pri ZŠ s MŠ, Ulica P. 
Dobšinského, Prievidza. 
 V  novovzniknutom právnom subjekte bude poskytované predprimárne vzdelávanie, 
primárne vzdelávanie, nižšie sekundárne vzdelávanie, školské stravovanie a bude 
zabezpečená činnosť školského klubu detí. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Návrh na uznesenie 
 
 

Mestská rada  
 
I. berie na vedomie: 
 
a) návrh na zrušenie základnej školy s právnou subjektivitou zriadenej mestom Prievidza 
a to: Základná škola, Ulica P. Dobšinského 746/ 5, 971 01 Prievidza a jej súčastí 
ku dňu 30.06.2017, 
 
b) návrh na zrušenie materskej školy bez právnej subjektivity zriadenej mestom Prievidza 
a to: Materská škola, Ul. P. Dobšinského 746/ 5, 971 01 Prievidza ku dňu 30.06.2017, 
 
c) návrh na zriadenie základnej školy s materskou školou s právnou subjektivitou mestom 
Prievidza a to: Základná škola s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/ 5, 971 01 
Prievidza ku dňu 01.07.2017. 
 
 
 
II. odporúča – neodporúča schváliť MsZ: 
 
a) zrušenie základnej školy s právnou subjektivitou zriadenej mestom Prievidza a to: 
Základná škola, Ulica P. Dobšinského 746/ 5, 971 01 Prievidza a jej súčastí 
ku dňu 33.06.2017, 
 
b) zrušenie materskej školy bez právnej subjektivity zriadenej mestom Prievidza a to: 
Materská škola, Ul. P. Dobšinského 746/ 5, 971 01 Prievidza ku dňu 30.06.2017, 
 
c) zriadenie základnej školy s materskou školou s právnou subjektivitou mestom Prievidza 
a to: Základná škola s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/ 5, 971 01 Prievidza ku 
dňu 01.07.2017. 
 
 

Mestské zastupiteľstvo 
 
I. berie na vedomie: 
 
a) návrh na zrušenie základnej školy s právnou subjektivitou zriadenej mestom Prievidza 
a to: Základná škola, Ulica P. Dobšinského 746/ 5, 971 01 Prievidza a jej súčastí 
ku dňu 30.06.2017, 
 
b) návrh na zrušenie materskej školy bez právnej subjektivity zriadenej mestom Prievidza 
a to: Materská škola, Ul. P. Dobšinského 746/ 5, 971 01 Prievidza ku dňu 30.06.2017, 
 



 

c) návrh na zriadenie základnej školy s materskou školou s právnou subjektivitou mestom 
Prievidza a to: Základná škola s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/ 5, 971 01 
Prievidza ku dňu 01.07.2017. 
 
 
II. schvaľuje – neschvaľuje: 
 
a) zrušenie základnej školy s právnou subjektivitou zriadenej mestom Prievidza a to: 
Základná škola, Ulica P. Dobšinského 746/ 5, 971 01 Prievidza a jej súčastí 
ku dňu 30.06.2017, 
 
b) zrušenie materskej školy bez právnej subjektivity zriadenej mestom Prievidza a to: 
Materská škola, Ul. P. Dobšinského 746/ 5, 971 01 Prievidza ku dňu 30.06.2017, 
 
c) zriadenie základnej školy s materskou školou s právnou subjektivitou mestom Prievidza 
a to: Základná škola s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/ 5, 971 01 Prievidza ku 
dňu 01.07.2017. 
 


