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Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi podľa ustanovení zákona č. 369/1990Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 22 ods. 3 zákona č.596/2003 Z.z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a v súlade s Rozhodnutím MŠVVŠ SR č. 2016-21422/37732:2-10HO mení 
Zriaďovaciu listinu zo dňa 02.01.2002 v znení Dodatku č.7 : 
 

Návrh 
 

Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine 
Základnej školy, Ul. energetikov 242/ 39, Prievidza  zo dňa 02.01.2002 

 
Časť I. Identifikácia školy znie:  

„ 1. Zriaďovateľ :  Mesto Prievidza 
  2. Názov a sídlo: Základná škola  
    Ulica energetikov 242/ 39 
    971 01 Prievidza 
  3. Druh:   základná škola 
  4. Typ:   plnoorganizovaná 
  5. Identifikačné číslo:  36126942 
  6. Súčasti školy: a) Školský klub detí 
        Ulica energetikov 242/ 39, Prievidza 
    b) Školská jedáleň 
        Ulica energetikov 242/ 39,Prievidza 
  7. Vyučovací jazyk: slovenský “ 
 
 
 
 

Časť  IV. Základný predmet činnosti znie: 
 „Základná škola v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania zákona 
č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého 
zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, 
etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti 
a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, 
zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote 
a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelanie. 
 Základná škola prostredníctvom školského klubu detí zabezpečuje pre deti, ktoré 
plnia povinnú školskú dochádzku v základnej škole, činnosť podľa výchovného programu 
školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase 
vyučovania a v čase školských prázdnin. 
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 Základná škola zabezpečuje školské stravovanie prostredníctvom školskej jedálne, 
ktorá je zriadená na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich 
pobytu v škole. 
Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení. 
So súhlasom zriaďovateľa  a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa 
môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.“ 

 
 

Časť VI. Vecné a finan čné vymedzenie majetku znie: 
„Riaditeľ základnej školy bude spravovať majetok mesta pozostávajúci z drobného 
hmotného majetku, z  dlhodobého hmotného majetku a z dlhodobého nehmotného 
majetku, ktorý bol k  31.12.2015 inventarizovaný v hodnote 1 470 075,91 eur.“ 
 
 
 
 Časť IX. Záverečné ustanovenie  sa dopĺňa bodom 4., ktorý znie:  
 „Na Dodatku č.7 k Zriaďovacej listine sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi dňa 
  31.10.2016.“ 

 
 
 
V Prievidzi dňa 06.10.2016                                      
 
 
 
 
 
 
                 JUDr. Katarína Macháčková                                                                                                                                       

                                                                                             primátorka mesta 
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Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi podľa ustanovení zákona č. 369/1990Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 22 ods. 3 zákona č.596/2003 Z.z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a v súlade s Rozhodnutím MŠVVŠ SR č. 2016-21430/ 37755:2-10H0 mení 
Zriaďovaciu listinu zo dňa 02.01.2002 v znení Dodatku č.7 : 
 

Návrh 
 

Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine 
Základnej školy, Mariánska ul. 554/ 19, Prievidza z o dňa 02.01.2002 

 
Časť I. Identifikácia školy znie:  

 „ 1. Zriaďovateľ :  Mesto Prievidza 
   2. Názov a sídlo: Základná škola  
    Mariánska ulica 554/ 19 
    971 01 Prievidza 
  3. Druh:   základná škola 
  4. Typ:   plnoorganizovaná 
  5. Identifikačné číslo:  36126802 
  6. Súčasti školy: a) Školský klub detí 
        Mariánska ulica 554/ 19, Prievidza 
    b) Školská jedáleň 
        Mariánska ulica 554/ 19,Prievidza 
  7. Vyučovací jazyk: slovenský “ 
 
 
 
 
 

Časť  IV. Základný predmet činnosti znie: 
 „Základná škola v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania zákona 
č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého 
zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, 
etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti 
a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, 
zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote 
a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelanie. 
 Základná škola prostredníctvom školského klubu detí zabezpečuje pre deti, ktoré 
plnia povinnú školskú dochádzku v základnej škole, činnosť podľa výchovného programu 
školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase 
vyučovania a v čase školských prázdnin. 
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 Základná škola zabezpečuje školské stravovanie prostredníctvom školskej jedálne, 
ktorá je zriadená na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich 
pobytu v škole. 
Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení. 
So súhlasom zriaďovateľa  a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa 
môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.“ 

 
 
 

Časť VI. Vecné a finan čné vymedzenie majetku znie: 
„Riaditeľ základnej školy bude spravovať majetok mesta pozostávajúci z drobného 
hmotného majetku, z  dlhodobého hmotného majetku a z dlhodobého nehmotného 
majetku, ktorý bol k  31.12.2015 inventarizovaný v hodnote 910 490,24 eur.“ 
 
Časť IX. Záverečné ustanovenie  sa dopĺňa bodom 4., ktorý znie:  
„Na Dodatku č.7 k Zriaďovacej listine sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi dňa 
 31.10.2016.“ 
                                  
 
 
    V Prievidzi dňa 06.10.2016                                       
 
 
 
 
 
 
        JUDr. Katarína Macháčková                                                                                                    
                                                                                              primátorka mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Mesto Prievidza Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1    Bankové spojenie: VÚB a.s. Prievidza – 166 26-382/0200 
Tel.:  046/ 542 23 80, 542 26 47, 517 91 02, Fax: 046/542 69 44                          IČO: 318 442 
www.prievidza.sk                                                                                                               e-mail:  msu.sekprim@prievidza.sk, primator@prievidza.sk 

Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi podľa ustanovení zákona č. 369/1990Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 22 ods. 3 zákona č.596/2003 Z.z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a v súlade s Rozhodnutím MŠVVŠ SR č. 2016-21424/ 37736:2-10H0 mení 
Zriaďovaciu listinu zo dňa 02.01.2002 v znení Dodatku č.5 : 

 
Návrh 

 
Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine 

Základnej školy, Ul. Rastislavova 416/ 4, Prievidza  zo dňa 02.01.2002 
 

Časť I. Identifikácia školy znie:  
„ 1. Zriaďovateľ :  Mesto Prievidza 
  2. Názov a sídlo: Základná škola  
    Rastislavova ulica 416/ 4 
    971 01 Prievidza 
  3. Druh:   základná škola 
  4. Typ:   plnoorganizovaná 
  5. Identifikačné číslo:  36126985 
  6. Súčasti školy: a) Školský klub detí 
        Rastislavova ulica 416/ 4, Prievidza 
    b) Školská jedáleň 
        Rastislavova ulica 416/ 4,Prievidza 
  7. Vyučovací jazyk: slovenský “ 

 
 
 
 
 
Časť  IV. Základný predmet činnosti znie: 
 „Základná škola v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania zákona 
č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého 
zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, 
etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti 
a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, 
zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote 
a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelanie. 
 Základná škola prostredníctvom školského klubu detí zabezpečuje pre deti, ktoré 
plnia povinnú školskú dochádzku v základnej škole, činnosť podľa výchovného programu 
školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase 
vyučovania a v čase školských prázdnin. 



 
 
 
 

Mesto Prievidza Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1    Bankové spojenie: VÚB a.s. Prievidza – 166 26-382/0200 
Tel.:  046/ 542 23 80, 542 26 47, 517 91 02, Fax: 046/542 69 44                          IČO: 318 442 
www.prievidza.sk                                                                                                               e-mail:  msu.sekprim@prievidza.sk, primator@prievidza.sk 

 Základná škola zabezpečuje školské stravovanie prostredníctvom školskej jedálne, 
ktorá je zriadená na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich 
pobytu v škole. 
Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení. 
So súhlasom zriaďovateľa  a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa 
môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.“ 

 
Časť VI. Vecné a finan čné vymedzenie majetku znie: 
„Riaditeľ základnej školy bude spravovať majetok mesta pozostávajúci z drobného 
hmotného majetku, z  dlhodobého hmotného majetku a z dlhodobého nehmotného 
majetku, ktorý bol k  30.06.2016 inventarizovaný v hodnote 1 823 646,20  eur.“ 
 
 
Časť IX. Záverečné ustanovenie  sa dopĺňa bodom 4., ktorý znie:  
 „Na Dodatku č.7 k Zriaďovacej listine sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi dňa 
31.10.2016.“ 

 
 
    V Prievidzi dňa 06.10.2016                                      
 
 
 
 
 
 
 
         JUDr. Katarína Macháčková                                                                                                                      
                                                                                              primátorka mesta 
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Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi podľa ustanovení zákona č. 369/1990Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 22 ods. 3 zákona č.596/2003 Z.z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a v súlade s Rozhodnutím MŠVVŠ SR č. 2016-21429/ 37751:2-10H0 mení 
Zriaďovaciu listinu zo dňa 02.01.2002 v znení Dodatku č.7 : 
 

Návrh 
 

Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine 
Základnej školy, Ul. S. Chalupku 313/14, Prievidza zo dňa 02.01.2002 

 
 

Časť I. Identifikácia školy znie:  
„ 1. Zriaďovateľ :  Mesto Prievidza 
  2. Názov a sídlo: Základná škola  
    Ulica S. Chalupku 313/14 
    971 01 Prievidza 
  3. Druh:   základná škola 
  4. Typ:   plnoorganizovaná 
  5. Identifikačné číslo:  31201661 
  6. Súčasti školy: a) Školský klub detí 
        Ulica S. Chalupku 313/ 14, Prievidza 
    b) Školská jedáleň 
        Ulica S. Chalupku 313/ 14,Prievidza 
    d) Elokované pracovisko 
        Ulica S. Chalupku 312/ 12, Prievidza 
  7. Vyučovací jazyk: slovenský “ 

 
 
Časť  IV. Základný predmet činnosti znie: 
 „Základná škola v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania zákona 
č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého 
zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, 
etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti 
a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, 
zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote 
a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelanie. 
 Základná škola prostredníctvom školského klubu detí zabezpečuje pre deti, ktoré 
plnia povinnú školskú dochádzku v základnej škole, činnosť podľa výchovného programu 
školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase 
vyučovania a v čase školských prázdnin. 
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 Základná škola zabezpečuje školské stravovanie prostredníctvom školskej jedálne, 
ktorá je zriadená na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich 
pobytu v škole. 
Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení. 
So súhlasom zriaďovateľa  a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa 
môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.“ 

 
Časť VI. Vecné a finan čné vymedzenie majetku znie: 
„Riaditeľ základnej školy bude spravovať majetok mesta pozostávajúci z drobného 
hmotného majetku, z  dlhodobého hmotného majetku a z dlhodobého nehmotného 
majetku, ktorý bol k  31.12.2015 inventarizovaný v hodnote 1 066 626,16  eur.“ 
 
 
Časť IX. Záverečné ustanovenie  sa dopĺňa bodom 4., ktorý znie:  
 „Na Dodatku č.7 k Zriaďovacej listine sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi dňa 
31.10.2016.“ 

 
 
 

                        
    V Prievidzi dňa 06.10.2016                                      
 
 
 
 
 
 
 
         JUDr. Katarína Macháčková                              
                                                                                              primátorka mesta 
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Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi podľa ustanovení zákona č. 369/1990Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 22 ods. 3 zákona č.596/2003 Z.z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a v súlade s Rozhodnutím MŠVVŠ SR č. 2016-21425/ 37759:2-10H0 mení 
Zriaďovaciu listinu zo dňa 02.01.2002 v znení Dodatku č. 5 : 

 
Návrh 

 
Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine 

Základnej školy, Ul. P. J. Šafárika 3, Prievidza zo  dňa 02.01.2002 
 
 

Časť I. Identifikácia školy znie:  
„ 1. Zriaďovateľ :  Mesto Prievidza 
  2. Názov a sídlo: Základná škola  
    Ulica P. J. Šafárika 3 
    971 01 Prievidza 
  3. Druh:   základná škola 
  4. Typ:   plnoorganizovaná 
  5. Identifikačné číslo:  31201725 
  6. Súčasti školy: a) Školský klub detí 
        Ulica P. J. Šafárika 3, Prievidza 
    b) Školská jedáleň 
        Ulica P. J. Šafárika 3,Prievidza 
  7. Vyučovací jazyk: slovenský “ 

 
 
 
 
Časť  IV. Základný predmet činnosti znie: 
 „Základná škola v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania zákona 
č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého 
zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, 
etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti 
a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, 
zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote 
a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelanie. 
 Základná škola prostredníctvom školského klubu detí zabezpečuje pre deti, ktoré 
plnia povinnú školskú dochádzku v základnej škole, činnosť podľa výchovného programu 
školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase 
vyučovania a v čase školských prázdnin. 



 
 
 
 

Mesto Prievidza Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1    Bankové spojenie: VÚB a.s. Prievidza – 166 26-382/0200 
Tel.:  046/ 542 23 80, 542 26 47, 517 91 02, Fax: 046/542 69 44                          IČO: 318 442 
www.prievidza.sk                                                                                                               e-mail:  msu.sekprim@prievidza.sk, primator@prievidza.sk 

 Základná škola zabezpečuje školské stravovanie prostredníctvom školskej jedálne, 
ktorá je zriadená na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich 
pobytu v škole. 
Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení. 
So súhlasom zriaďovateľa  a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa 
môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.“ 

 
Časť VI. Vecné a finan čné vymedzenie majetku znie: 
„Riaditeľ základnej školy bude spravovať majetok mesta pozostávajúci z drobného 
hmotného majetku, z  dlhodobého hmotného majetku a z dlhodobého nehmotného 
majetku, ktorý bol k  31.12.2015 inventarizovaný v hodnote 2 734 214,72  eur.“ 
 
 
Časť IX. Záverečné ustanovenie  sa dopĺňa bodom 4., ktorý znie:  
„Na Dodatku č.5 k Zriaďovacej listine sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi dňa 
31.10.2016.“ 

 
 

 
                                                                       
V Prievidzi dňa 06.10.2016                                       
 
 
 
 
 
 
        JUDr. Katarína Macháčková                                                                                                    
                                                                                              primátorka mesta 
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Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi podľa ustanovení zákona č. 369/1990Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 22 ods. 3 zákona č.596/2003 Z.z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a v súlade s Rozhodnutím MŠVVŠ SR č. 2016-21425/ 37759:2-10H0 mení 
Zriaďovaciu listinu zo dňa 02.01.2002 v znení Dodatku č. 6 : 

 
Návrh 

 
Dodatok č. 6 k Zriaďovacej listine 

Základnej školy, Malonecpalská ul. 206/ 37, Prievid za zo dňa 02.01.2002 
 

Časť I. Identifikácia školy znie:  
 „ 1. Zriaďovateľ :  Mesto Prievidza 
   2. Názov a sídlo: Základná škola  
    Malonecpalská ulica 206/ 37 
    971 01 Prievidza 
  3. Druh:   základná škola 
  4. Typ:   plnoorganizovaná 
  5. Identifikačné číslo:  36126977 
  6. Súčasti školy: a) Školský klub detí 
        Malonecpalská ulica 206/ 37, Prievidza 
    b) Školská jedáleň 
        Malonecpalská ulica 206/ 37,Prievidza 
  7. Vyučovací jazyk: slovenský “ 

 
 
 
 
 
Časť  IV. Základný predmet činnosti znie: 
 „Základná škola v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania zákona 
č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého 
zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, 
etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti 
a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, 
zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote 
a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelanie. 
 Základná škola prostredníctvom školského klubu detí zabezpečuje pre deti, ktoré 
plnia povinnú školskú dochádzku v základnej škole, činnosť podľa výchovného programu 
školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase 
vyučovania a v čase školských prázdnin. 
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 Základná škola zabezpečuje školské stravovanie prostredníctvom školskej jedálne, 
ktorá je zriadená na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich 
pobytu v škole. 
Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení. 
So súhlasom zriaďovateľa  a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa 
môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.“ 

 
Časť VI. Vecné a finan čné vymedzenie majetku znie: 
„Riaditeľ základnej školy bude spravovať majetok mesta pozostávajúci z drobného 
hmotného majetku, z  dlhodobého hmotného majetku a z dlhodobého nehmotného 
majetku, ktorý bol k  31.12.2015 inventarizovaný v hodnote 1 509 354, 41  eur.“ 
 
Časť IX. Záverečné ustanovenie  sa dopĺňa bodom 4., ktorý znie:  
 „Na Dodatku č.6 k Zriaďovacej listine sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi dňa 
31.10.2016.“ 

 
 
 
    V Prievidzi dňa 06.10.2016                                      
 
 
 
 
 
 
 
        JUDr. Katarína Macháčková                                                                                                    
                                                                                              primátorka mesta 
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Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi podľa ustanovení zákona č. 369/1990Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 22 ods. 3 zákona č.596/2003 Z.z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a v súlade s Rozhodnutím MŠVVŠ SR č. 2016-21425/ 37759:2-10H0 mení 
Zriaďovaciu listinu zo dňa 02.01.2002 v znení Dodatku č. 5 : 

 
Návrh 

 
 

Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine 
Základnej školy, Ul. P. Dobšinského746/ 5, Prievidz a zo dňa 02.01.2002 

 
 

Časť I. Identifikácia školy znie:  
 „ 1. Zriaďovateľ :  Mesto Prievidza 
    2. Názov a sídlo: Základná škola  
    Ulica P. Dobšinského 746/ 5 
    971 01 Prievidza 
  3. Druh:   základná škola 
  4. Typ:   plnoorganizovaná 
  5. Identifikačné číslo:  31201695 
  6. Súčasti školy: a) Školský klub detí 
        Ulica P. Dobšinského 746/ 5, Prievidza 
    b) Školská jedáleň 
        Ulica P. Dobšinského 746/ 5,Prievidza 
  7. Vyučovací jazyk: slovenský “ 

 
 
 
 
Časť  IV. Základný predmet činnosti znie: 
 „Základná škola v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania zákona 
č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého 
zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, 
etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti 
a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, 
zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote 
a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelanie. 
 Základná škola prostredníctvom školského klubu detí zabezpečuje pre deti, ktoré 
plnia povinnú školskú dochádzku v základnej škole, činnosť podľa výchovného programu 
školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase 
vyučovania a v čase školských prázdnin. 



 
 
 
 

Mesto Prievidza Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1    Bankové spojenie: VÚB a.s. Prievidza – 166 26-382/0200 
Tel.:  046/ 542 23 80, 542 26 47, 517 91 02, Fax: 046/542 69 44                          IČO: 318 442 
www.prievidza.sk                                                                                                               e-mail:  msu.sekprim@prievidza.sk, primator@prievidza.sk 

 Základná škola zabezpečuje školské stravovanie prostredníctvom školskej jedálne, 
ktorá je zriadená na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich 
pobytu v škole. 
Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení. 
So súhlasom zriaďovateľa  a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa 
môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.“ 

 
 

Časť VI. Vecné a finan čné vymedzenie majetku znie: 
„Riaditeľ základnej školy bude spravovať majetok mesta pozostávajúci z drobného 
hmotného majetku, z  dlhodobého hmotného majetku a z dlhodobého nehmotného 
majetku, ktorý bol k  31.12.2015 inventarizovaný v hodnote 1 976 350,57  eur.“ 
 
 
Časť IX. Záverečné ustanovenie  sa dopĺňa bodom 4., ktorý znie:  
„Na Dodatku č.5 k Zriaďovacej listine sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi dňa 
31.10.2016.“ 

 
 

V Prievidzi dňa 06.10.2016                                       
 
 
 
 
 
 
 
        JUDr. Katarína Macháčková                                                                                              
                                                                                              primátorka mesta 
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Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi podľa ustanovení zákona č. 369/1990Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 22 ods. 3 zákona č.596/2003 Z.z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a v súlade s Rozhodnutím MŠVVŠ SR č. 2016-19739/ 37726:2-10H0 mení 
Zriaďovaciu listinu zo dňa 02.01.2002 v znení Dodatku č.4 : 

 
Návrh 

 
Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine 

Základnej umeleckej školy Ladislava Stan čeka, Rastislavova ul. 745/ 13, Prievidza 
 zo dňa 02.01.2002 

 
 
 

Časť I. Identifikácia školy znie:  
 
 „1. Zriaďovateľ :  Mesto Prievidza 
   2. Názov a sídlo: Základná umelecká škola Ladislava Stančeka  
    Rastislavova ulica 745/ 13 
    971 01 Prievidza 
  3. Druh:   základná umelecká škola 
  4. Identifikačné číslo:  36126993 
  5. Súčasti školy: a) Elokované pracovisko 
        Rastislavova ulica 416/ 4, Prievidza 
    b) Elokované pracovisko 
        Ulica J. Matúšku 759/ 1, Prievidza 
    c) Elokované pracovisko 
        Ulica M. Mišíka 398/ 15, Prievidza 
    d) Elokované pracovisko 
        Ulica A. Mišúta 731/ 2, Prievidza 
    e) Elokované pracovisko 
        Športová ulica 134/ 34, Prievidza 
    f) Elokované pracovisko 
        Malonecpalská ulica 206/ 37, Prievidza 
    g) Elokované pracovisko 
        Ulica P. Benického 154/ 1 , Prievidza 
    h)  Elokované pracovisko 
        Ulica M. Gorkého 223/ 2, Prievidza 
    i)  Elokované pracovisko 
        Ulica P. Dobšinského 746/ 5, Prievidza 
    j) Elokované pracovisko 
        Nábrežie sv. Cyrila 360/ 28, Prievidza 
    k)  Elokované pracovisko 
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                  Cesta V. Clementisa 251/ 12, Prievidza 
    l)   Elokované pracovisko 
         Ulica D. Krmana 334/ 6, Prievidza 
  7. Vyučovací jazyk: slovenský “ 

 
Časť  IV. Základný predmet činnosti znie: 
 „Základná škola v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania zákona 
č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého 
zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, 
etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti 
a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, 
zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote 
a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelanie. 
 Základná škola prostredníctvom školského klubu detí zabezpečuje pre deti, ktoré 
plnia povinnú školskú dochádzku v základnej škole, činnosť podľa výchovného programu 
školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase 
vyučovania a v čase školských prázdnin. 
 Základná škola zabezpečuje školské stravovanie prostredníctvom školskej jedálne, 
ktorá je zriadená na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich 
pobytu v škole. 
Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení. 
So súhlasom zriaďovateľa  a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa 
môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.“ 

 
 

Časť VI. Vecné a finan čné vymedzenie majetku znie: 
„Riaditeľ základnej školy bude spravovať majetok mesta pozostávajúci z drobného 
hmotného majetku, z  dlhodobého hmotného majetku a z dlhodobého nehmotného 
majetku, ktorý bol k  30.06.2016 inventarizovaný v hodnote 777 966,88  eur.“ 
 
 
Časť IX. Záverečné ustanovenie  sa dopĺňa bodom 4., ktorý znie:  
 „Na Dodatku č.4 k Zriaďovacej listine sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi dňa 
31.10.2016.“ 
 
 
V Prievidzi dňa 06.10.2016                                       
 
 
 
 
 
        JUDr. Katarína Macháčková                                                                                                    
                                                                                              primátorka mesta 
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Dôvodová správa 
 
 

 Vzhľadom na to, že adresy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Prievidza neboli v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Prievidza  
č. 100/ 2009 o určení názvov ulíc a číslovaní budov v meste, ako aj so sieťou škôl 
a školských zariadení SR, Mesto Prievidza, zriaďovateľ škôl a ŠZ, požiadalo Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR ( ďalej len MŠVVŠ SR) o opravu adries.  
 Sekcia regionálneho školstva MŠVVŠ SR ako príslušný správny orgán prerokovala  
a vyhovela žiadosti účastníka konania, Mesta Prievidza, vo veci zmien adries základných 
škôl a základnej umeleckej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza a ich 
súčastí.  
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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 Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Ul. energetikov 242/ 39, 
Prievidza zo dňa 02.01.2002, 
 
b) návrh Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Mariánska ul. 554/ 19, 
Prievidza zo dňa 02.01.2002, 
 
 
c) návrh Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Ul. Rastislavova 416/ 4, 
Prievidza zo dňa 02.01.2002, 
 
 
d) návrh Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Ul. S. Chalupku 313/14, 
Prievidza zo dňa 02.01.2002, 
 
 
e) návrh Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Ul. P.J. Šafárika 3,  
Prievidza zo dňa 02.01.2002, 
 
 
f) návrh Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Malonecpalská ul. 206/ 37, 
Prievidza zo dňa 02.01.2002, 
 
 
g) návrh Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Ul. P. Dobšinského 746/ 5, 
Prievidza zo dňa 02.01.2002, 
 
 
h) návrh Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy Ladislava Stančeka, 
Rastislavova ul. 745/ 13, Prievidza zo dňa 02.01.2002. 
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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) Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Ul. energetikov 242/ 39, Prievidza zo 
dňa 02.01.2002, 
 
b) Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Mariánska ul. 554/ 19, Prievidza zo 
dňa 02.01.2002, 
 
 
c) Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Ul. Rastislavova 416/ 4, Prievidza zo 
dňa 02.01.2002, 
 
 
d) Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Ul. S. Chalupku 313/14, Prievidza zo 
dňa 02.01.2002, 
 
 
e) Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Ul. P.J. Šafárika 3,  
Prievidza zo dňa 02.01.2002, 
 
 
f) Dodatok č. 6 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Malonecpalská ul. 206/ 37, Prievidza 
zo dňa 02.01.2002, 
 
 
g) Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Ul. P. Dobšinského 746/ 5, Prievidza 
zo dňa 02.01.2002, 
 
 
h) Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy Ladislava Stančeka, 
Rastislavova ul. 745/ 13, Prievidza zo dňa 02.01.2002. 
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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 Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Ul. energetikov 242/ 39, 
Prievidza zo dňa 02.01.2002, 
 
b) návrh Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Mariánska ul. 554/ 19, 
Prievidza zo dňa 02.01.2002, 
 
 
c) návrh Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Ul. Rastislavova 416/ 4, 
Prievidza zo dňa 02.01.2002, 
 
 
d) návrh Dodatku č. 7 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Ul. S. Chalupku 313/14, 
Prievidza zo dňa 02.01.2002, 
 
 
e) návrh Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Ul. P.J. Šafárika 3,  
Prievidza zo dňa 02.01.2002, 
 
 
f) návrh Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Malonecpalská ul. 206/ 37, 
Prievidza zo dňa 02.01.2002, 
 
 
g) návrh Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Ul. P. Dobšinského 746/ 5, 
Prievidza zo dňa 02.01.2002, 
 
 
h) návrh Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy Ladislava Stančeka, 
Rastislavova ul. 745/ 13, Prievidza zo dňa 02.01.2002. 
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II. s ch v a ľ u j e  - n e s ch v a ľ u j e  
 
a) Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Ul. energetikov 242/ 39, Prievidza zo 
dňa 02.01.2002, 
 
b) Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Mariánska ul. 554/ 19, Prievidza zo 
dňa 02.01.2002, 
 
 
c) Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Ul. Rastislavova 416/ 4, Prievidza zo 
dňa 02.01.2002, 
 
 
d) Dodatok č. 7 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Ul. S. Chalupku 313/14, Prievidza zo 
dňa 02.01.2002, 
 
 
e) Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Ul. P.J. Šafárika 3,  
Prievidza zo dňa 02.01.2002, 
 
 
f) Dodatok č. 6 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Malonecpalská ul. 206/ 37, Prievidza 
zo dňa 02.01.2002, 
 
 
g) Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Ul. P. Dobšinského 746/ 5, Prievidza 
zo dňa 02.01.2002, 
 
 
h) Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy Ladislava Stančeka, 
Rastislavova ul. 745/ 13, Prievidza zo dňa 02.01.2002. 
 
 

 


