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Dôvodová správa
Mesto Prievidza z dôvodu poklesu žiakov a racionalizačného procesu v základných školách
predložilo ešte v roku 2011 mestskému zastupiteľstvu návrh na vyradenie ZŠ, Mariánska ul. 554/19,
Prievidza a jej súčastí zo siete škôl a školských zariadení a podanie žiadosti o ich vyradenie na
MŠVVaŠ SR (ďalej len ministerstvo). Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi uznesením MsZ č. 362/11 zo
dňa 13.12. 2011 návrh schválilo.
V procese vyraďovania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len
ministerstvo) rozhodnutím č. 2012-2457/12401:12-923 zo dňa 27.6.2012 nevyradilo uvedenú školu
zo siete škôl a školských zariadení a rozhodnutím č. 2012-16855/46262:1 zo dňa 15. 2. 2013 zamietlo
rozklad mesta Prievidza, ktorý podalo proti tomuto rozhodnutiu.
Na základe zamietnutého riadneho opravného prostriedku mesto Prievidza podalo podnet
na Generálnu prokuratúru SR na preskúmanie zákonitosti postupu ministerstva. Generálny
prokurátor SR svojím protestom č. VI/1 Gd 202/13-7 zo dňa 31.7.2013 navrhol napadnuté
rozhodnutia ministerstva zrušiť a nahradiť ich vydaním rozhodnutia v súlade so zákonom.
Generálny prokurátor SR ďalej uviedol, že ministerstvo ako prvostupňový orgán iba stroho zhrnulo
podklady mesta Prievidza ako účastníka konania a vôbec nereagovalo na podrobne uvedené
skutočnosti odôvodňujúce vyradenie tejto školy a jej súčastí zo siete. Ministerstvo iba konštatovalo
(bez akejkoľvek opory v spisovom materiáli), že vyradenie tretej školy v meste Prievidza v jednom
školskom roku by malo vážne sociálne následky. Takto odôvodnené rozhodnutie nedáva akúkoľvek
oporu pre posúdenie dôvodnosti, čím sa stáva nepreskúmateľným a nezákonným rovnako, ako
odôvodnenie druhostupňového rozhodnutia ministerstva.
Na základe uplatneného protestu GP SR ministerstvo ďalším jeho rozhodnutím vo veci
(č. 2013-15597/42124:1) zo dňa 4.10.2013 zrušilo svoje nezákonné rozhodnutie o nevyradení ZŠ,
Mariánska ul. 554/19, Prievidza a jej súčastí zo siete k 30.6.2012. Ministerstvo následne vrátilo celú
vec na opätovné konanie, ktoré sa vedie od roku 2011 do súčasnosti a predmetom ktorého je
opätovná aktualizácia návrhu, resp. vyjadrenie mesta Prievidza, či trvá alebo netrvá na vyradení tejto
školy zo siete.
Nadväzne na to sa už od roku 2013 konajú na úrovni vedenia ministerstva a vedenia mesta
Prievidza opakované spoločné rokovania. Ministerstvo prezentovalo pripravované zmeny v koncepcii
financovania škôl (v súčasnosti v schvaľovacom konaní) a prejavilo ochotu dofinancovať školy v meste
Prievidza s akcentom na dlhodobo neriešené havarijné stavy konkrétnych škôl z kapitálových
výdavkov. Aj keď je vzhľadom na doterajší vývoj poklesu počtu žiakov v meste v budúcom období
nevyhnutné zrušenie ďalšej školy, mesto Prievidza v tomto procese uprednostní koncepčné riešenie.
Je rozhodnuté v budúcnosti posúdiť vec podľa nových, v súčasnosti štátom pripravovaných kritérií
financovania a z uvedeného dôvodu berie žiadosť vo veci vyradenia Základnej školy Mariánska ul.
554/19, zo siete škôl a školských zariadení späť.
Na základe uvedeného navrhujeme zrušiť uznesenie MsZ č. 362/11 zo dňa 13.12. 2011.
V Prievidzi dňa 18.03.2014

Materiál na rokovanie MsZ v Prievidzi dňa 25.03.2014

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo
I.

berie na vedomie
návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 362/11 zo dňa 13.12.2011, ktorým MsZ
schválilo návrh na vyradenie Základnej školy, Mariánska ul. 554/19, Prievidza
a jej súčastí a podanie žiadosti MŠVVaŠ SR na vyradenie Základnej školy,
Mariánska ul. 554/19, Prievidza a jej súčastí podľa Dodatku č. 4 k Zriaďovacej
listine zo dňa 02.01.2002 zo siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR
k 30.06.2012.

II.

zrušuje – nezrušuje
Uznesenie MsZ č. 362/11 zo dňa 13.12.2011, ktorým MsZ schválilo návrh na
vyradenie Základnej školy, Mariánska ul. 554/19, Prievidza a jej súčastí a podanie
žiadosti MŠVVaŠ SR na vyradenie Základnej školy, Mariánska ul. 554/19,
Prievidza a jej súčastí podľa Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine zo dňa 02.01.2002
zo siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR k 30.06.2012.

