
Dôvodová správa 

 

I. Všeobecná časť 
 
 Trenčiansky samosprávny kraj je podľa § 9 ods. 1 písm. a) 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 zriaďovateľom školy 
s názvom Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava, so sídlom Ul. SNP 
413/8, 907 01 Myjava.    
   
 
II. Osobitná časť 
 

 V zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku                                
č. Z2211012079401 k projektu „Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia 
kvality vzdelávania v SPŠ Myjava“, kód ITMS: 22110120794 požiadal Trenčiansky 
samosprávny kraj listom zo dňa 17.06.2015 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program 
o udelenie súhlasu so zverením majetku nadobudnutého prostredníctvom 
predmetného projektu do správy Strednej priemyselnej školy, Ul. SNP 413/8, Myjava. 
  

 Predmetom zverenia do správy je rekonštrukcia objektov Strednej priemyselnej 
školy, Ul. SNP 413/8, Myjava, vybavenie odborných učební (učebňa autotroniky, 
učebňa CNC, učebňa mechatroniky), vrátane výdavkov na podporné aktivity 
v celkovej sume 945 248,28 Eur.  
 
 Jedná sa o nasledovný majetok:  
 

1. Dlhodobý hmotný majetok:  
- technické zhodnotenie majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe 
organizácie vykonané po zrealizovaní investičnej akcie: inv. č. 021-124 
„Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ 
Myjava“, v obstarávacej cene: 893 772,75 Eur, oprávky k 30.09.2015 vo výške:  
8 937,78 Eur, v zostatkovej cene k 30.09.2015 vo výške: 884 834,97 Eur;  
 
- vnútorné vybavenie, v obstarávacej cene 33 673,95 Eur, oprávky k 30.09.2015 
vo výške: 2 806,38 Eur, v zostatkovej cene k 30.09.2015 vo výške: 30 867,57 Eur 
(špecifikácia v prílohe č. 1);  
 
2. Krátkodobý hmotný majetok v obstarávacej cene spolu 17 801,58 Eur 

(špecifikácia v prílohe č. 2).   
  

 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky listom           
č. MPRV-2015-558/14016-13 zo dňa 30.06.2015 akceptovalo prevod správy majetku 
nadobudnutého z nenávratného finančného príspevku prostredníctvom projektu 
s názvom „Rekonštrukcia a modernizácia ako cesta zvýšenia kvality vzdelávania 
v SPŠ Myjava“ do správy Strednej priemyselnej školy, Ul. SNP 413/8, Myjava.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava má postavenie správcu 
majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v zmysle § 6 ods. 1 a § 6 ods. 2 
zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nadobudnutý majetok 
Trenčianskeho samosprávneho kraja bude správca využívať na zabezpečenie svojej 
činnosti a bude ho viesť vo svojej účtovnej a majetkovej evidencii.  
 

 Predpokladom uzatvorenia zmluvy o zverení majetku do správy správcu je 
súhlas Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako 
Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program (súhlas obdržaný dňa 
03.07.2015), ako aj súhlas so zverením majetku do správy správcu Zastupiteľstvom 
Trenčianskeho samosprávneho kraja.  
  

 Na základe uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku do správy 
Strednej priemyselnej školy, Ul. SNP 413/8, Myjava nadobudnutého z nenávratného 
finančného príspevku prostredníctvom projektu „Rekonštrukcia a modernizácia ako 
cesta zvýšenia kvality vzdelávania v SPŠ Myjava“ v súlade s Článkom 6 a Článkom 7 
Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom 
znení.  
 
  
 
 
 

 


