
Dôvodová správa 

I. Všeobecná časť 

V súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov    v znení 
neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho 
samosprávneho kraja v platnom znení,  predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja návrh zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja číslo 195/2014 zo dňa 24.11.2014. 

II.  Osobitná časť 

Trenčiansky samosprávny kraj je výlučným vlastníkom nehnuteľného majetku – 
pozemkov a stavieb, nachádzajúcich sa v k. ú. Trenčín, zapísaných na liste vlastníctva 
č. 7098 v časti A: majetková podstata ako: 

Parcely registra „C“: 

- pozemok parc. č. 399 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 264 m2, 

- pozemok parc. č. 400 – záhrady o výmere 1 379 m2,  

Stavby: 

- stavba súpis. číslo 252 – Internát školy, postavená na pozemku, parc. č. 399. 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením číslo 195/2014 zo dňa 
24.11.2014 schválilo trvalú prebytočnosť vyššie uvedeného nehnuteľného majetku, 
spôsob jeho odpredaja formou obchodnej verejnej súťaže a súťažné podmienky 
obchodnej verejnej súťaže č. TSK/020/2014 - OVS „Predaj nehnuteľností – Internát 
Strednej zdravotníckej školy, J. Braneckého 4, Trenčín“. 

Trenčiansky samosprávny kraj v rámci vyhlásenej výzvy s cieľom podporiť prechod 
poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú, 
pripravuje projekt s názvom „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu 
Domova sociálnych služieb Adamovské Kochanovce" ako pilotný projekt 
deinštitucionalizácie a transformácie sociálnych služieb v kraji.  
 
Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb                   
na komunitnej báze a umožniť tak klientom zariadenia žiť  plnohodnotný dôstojný                     
a nezávislý život v prirodzenom sociálnom prostredí, zabezpečiť im súkromie, možnosti 
sebarealizácie, pracovnej a sociálnej integrácie podľa ich vlastného výberu, možností               
a schopností.  
 
Súčasťou predkladaného projektu je tiež rekonštrukcia trojpodlažného objektu bývalého 
internátu školy, súpis. číslo 252, na Piaristickej ulici v Trenčíne, ktorou Trenčiansky 
samosprávny kraj zabezpečí priestory pre poskytovanie novej ambulantnej sociálnej 
služby v komunite - rehabilitačného strediska pre 30 prijímateľov.  

Vzhľadom na vyššie uvedené a z dôvodu zániku opodstatnenosti uznesenia 
Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 195/2014 zo dňa 24.11.2014, 
predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja návrh na zrušenie 



uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 195/2014 zo dňa 
24.11.2014. 
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