
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 zriaďovateľom školy s názvom Stredná 
odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza, so sídlom 
Nábrežie           J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza.    
   
 
II. Osobitná časť 
 

  
 Trenčiansky samosprávny kraj začiatkom roka 2015 avizoval svoj zámer, aby 
všetok prebytočný majetok stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja nevyužívaný k výchovno-vzdelávaciemu 
procesu prešiel pod priamu správu Trenčianskeho samosprávneho kraja ako 
vlastníka tohto majetku, čím by sa stredným školám podarilo ušetriť značné finančné 
prostriedky.  
 
 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza 
spravuje nasledovný prebytočný nehnuteľný majetok – areál bývalej Strednej 
odbornej školy, Vinohradnícka 8, Prievidza  
 
nachádzajúci sa v k. ú. Prievidza, obec Prievidza, okres Prievidza, zapísaný na LV       
č. 5408:  
 
v časti A: majetková podstata – Parcely registra „C“:  
 

- pozemok, parcela č. 3120/29 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 246 
m2 v obstarávacej cene 6 205,08 Eur; 

- pozemok, parcela č. 3120/28 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 114 m2 
v obstarávacej cene 567,72 Eur; 

- pozemok, parcela č. 3120/27 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 590 
m2 v obstarávacej cene 7 918,20 Eur; 

- pozemok, parcela č. 3120/30 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 351 m2 

v obstarávacej cene 1 747,98 Eur; 
- pozemok, parcela č. 3120/3 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 474 

m2 v obstarávacej cene 52 160,52 Eur; 
 
Stavby:  
 

- súp. č. 2821, parcela č. 3120/29 - Telocvičňa I. a II., inv. č. 111/247 
v obstarávacej cene 134 451,01 Eur; 

- súp. č. 427, parcela č. 3120/27 - 6,8 tried. pavilóny a nadstavba SOUs, inv.         
č. 111/248 v obstarávacej cene 742 925,08 Eur; 

- súp. č. 2822, parcela č. 3120/28 - Prístavba spojovacej chodby, inv. č. 
111/249 v obstarávacej cene 73 023,93 Eur; 

- súp. č. 2823, parcela č. 3120/30 - Skleník, inv. č. 111/250 v obstarávacej cene 
83 887,97 Eur. 



 
 Vzhľadom na skutočnosť, že jedna z obstarávacích cien nehnuteľného majetku 
je vo výške viac ako 700 000 Eur, v súlade s Článkom 9, bod (1) písm. b) Zásad 
hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení 
o odňatí správy musí rozhodnúť Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja.  
 
 Na základe uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja návrh na odňatie správy nehnuteľného majetku Trenčianskeho 
samosprávneho kraja zo správy Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie 
J. Kalinčiaka 1, Prievidza s účinnosťou od 01. februára 2016.   
 
  
 
 
 

 

 


