Dôvodová správa

I. Všeobecná časť
Trenčiansky samosprávny kraj je podľa § 9 ods. 1 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 (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z.z.“)
zriaďovateľom školy s názvom Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín,
so sídlom Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín.
II. Osobitná časť
Trenčiansky samosprávny kraj v postavení kupujúceho uzatvoril s dodávateľom
zmluvný vzťah na dodávku služieb a tovaru za účelom realizácie diela na investičnú
akciu s názvom „Rekonštrukcia vstupov do budovy školy SOŠ Trenčín“ a investičnú
akciu s názvom „Rekonštrukcia školy SOŠ Pod Sokolicami Trenčín“.
Na základe ukončenia realizácie diela na investičnú akciu s názvom
„Rekonštrukcia vstupov do budovy školy SOŠ Trenčín“ bolo odovzdávajúcim ako
zhotoviteľom a preberajúcim ako objednávateľom na základe Zmluvy o dielo
č. 2017/0652 zo dňa 26.07.2017 dielo odovzdané Zápisom o odovzdaní a prevzatí zo
dňa 17.08.2017.
Zároveň na základe ukončenia realizácie diela na investičnú akciu s názvom
„Rekonštrukcia školy SOŠ Pod Sokolicami Trenčín“ bolo odovzdávajúcim ako
zhotoviteľom a preberajúcim ako objednávateľom na základe Zmluvy o dielo
č. 2016/0687 zo dňa 22.12.2016 dielo odovzdané Odovzdávacím a preberacím
protokolom zo dňa 04.09.2017.
Trenčiansky samosprávny kraj zveruje do správy správcu: Stredná odborná
škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín majetok v celkovej nadobúdacej hodnote
744 190,08 eur.
Jedná sa o dlhodobý hmotný majetok:
1. navýšenie hodnoty majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja, čo
predstavuje cenu technického zhodnotenia majetku Trenčianskeho
samosprávneho kraja v správe organizácie vykonané po zrealizovaní diela na
investičnú akciu s názvom: inv. č. 021-279 „Rekonštrukcia vstupov do budovy
školy SOŠ Trenčín“ v obstarávacej cene 24 972,48 eur, oprávky
k 31.01.2018 vo výške 249,78 eur, v zostatkovej cene k 31.01.2018 vo výške
24 722,70 eur;
2. navýšenie hodnoty majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja, čo
predstavuje cenu technického zhodnotenia majetku Trenčianskeho
samosprávneho kraja v správe organizácie vykonané po zrealizovaní diela na
investičnú akciu s názvom: inv. č. 021-281 „Rekonštrukcia školy SOŠ Pod
Sokolicami Trenčín“ v obstarávacej cene 719 217,60 eur, oprávky

k 31.01.2018 vo výške 5 993,50 eur, v zostatkovej cene k 31.01.2018 vo
výške 713 224,10 eur.
Správca zverovaný majetok prijíma do svojej správy. Zverovaný majetok sa bude
nachádzať v priestoroch správcu – Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14,
Trenčín.
Správca sa zaväzuje postupovať pri správe zverovaného majetku v súlade
s platnou legislatívou a v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho
samosprávneho kraja, ako aj v súlade s ďalšími dokumentmi a právnymi predpismi.
Účelom zverenia majetku do správy správcovi je jeho využitie pre potreby
správcu v súlade s predmetom jeho hlavnej činnosti, pričom správca je povinný
využívať zverený majetok len za účelom jeho užívania na plnenie úloh v rámci
predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním.
Na
základe
uvedeného
predkladáme
Zastupiteľstvu
Trenčianskeho
samosprávneho kraja návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku do správy
Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín, so sídlom Pod Sokolicami 14,
911 01 Trenčín nadobudnutého po ukončení realizácie diela na investičnú akciu
„Rekonštrukcia vstupov do budovy školy SOŠ Trenčín“ a investičnú akciu
„Rekonštrukcia školy SOŠ Pod Sokolicami Trenčín“ v súlade s Článkom 6 a Článkom
7 Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom
znení.
Trenčiansky samosprávny kraj zveruje majetok do správy správcovi s účinnosťou
od 01.02.2018 na dobu neurčitú.

