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MESTO PRIEVIDZA 

 
Mesto Prievidza v zmysle ustanovení § 6 ods. 2 a ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení neskorších predpisov a  v 

súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 a ods. 2  písm. c) a písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z. o 

štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení neskorších predpisov 

 

vydáva 

 

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 13/2022  

 

§ 1 

Zrušenie základnej školy 

 

Mesto Prievidza zrušuje k 31.08.2023 

 

1. základnú školu s právnou subjektivitou:  

    Základná škola, Ulica P. J. Šafárika 3, 971 01 Prievidza a jej súčasti :  

− Školský klub detí pri Základnej škole, Ulica P. J. Šafárika 3, 971 01 Prievidza, 

− Školská jedáleň pri Základnej škole, Ulica P. J. Šafárika 3, 971 01 Prievidza. 

 

§ 2  

                                                   Podmienky zrušenia 

 

1. Podmienkou zrušenia Základnej školy, Ulica P. J. Šafárika 3, 971 01 Prievidza             

a jej súčastí je právoplatné súhlasné rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy,   

výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len MŠVVŠ SR) o vyradení Základnej 

školy, Ulica P. J. Šafárika 3, 971 01 Prievidza a jej súčastí zo siete škôl a školských 

zariadení Slovenskej republiky v zmysle príslušných ustanovení §17 zákona 

č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších 

predpisov a na základe žiadosti mesta Prievidza. 
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2. V prípade, ak MŠVVŠ SR nevydá právoplatné súhlasné rozhodnutie o vyradení 

Základnej školy, Ulica P. J. Šafárika 3,97101 Prievidza a jej súčastí zo siete škôl 

a školských zariadení Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 tohto nariadenia, tak  

Základná škola, Ulica P. J. Šafárika 3, 97101 Prievidza a jej súčasti nebudú zrušené. 

 

§3 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi 

dňa  12.12. 2022.  

2. V prípade, že MŠVVŠ SR nevydá právoplatné súhlasné rozhodnutie v zmysle § 2 

ods.1 tohto nariadenia, nariadenie stráca platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia 

právoplatnosti tohto rozhodnutia.  

3. Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č.13/2022 nadobudlo účinnosť 15. 

dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.  

 

                                                                      

 

                                                                                     

                                                                                     JUDr. Katarína Macháčková 

                                                                                      primátorka mesta Prievidza 

 


