
Dôvodová správa 
 
I.  Všeobecná časť 

 
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne (ďalej len „TSK“) ako vyšší 
územný celok  hospodári so svojím majetkom samostatne alebo prostredníctvom 
správcu majetku vyššieho územného celku (ďalej len „správca“), ktorým je 
rozpočtová alebo príspevková organizácia zriadená podľa osobitného predpisu. 

 
Správa majetku vyššieho územného celku je súhrn oprávnení a povinností správcu 
k tej časti majetku vyššieho územného celku, ktorú mu vyšší územný celok zveril 
do správy alebo ktorú správca nadobudol vlastnou činnosťou. 

 
Správca je oprávnený a povinný majetok vyššieho územného celku držať, užívať 
na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, brať z neho úžitky 
a nakladať  s ním v súlade  so  zákonom  o majetku vyšších  územných celkov           
a  so Zásadami hospodárenia s majetkom TSK v platnom znení (ďalej len „Zásady“). 

 
Správa majetku vyššieho územného celku vzniká aj zverením majetku vyššieho 
územného celku do správy správcu. V zmysle Čl. 7 odsek 2 Zásad majetok, ktorý 
TSK nadobudne do svojho vlastníctva, môže zveriť do správy správcu                      
na základe písomnej zmluvy o zverení majetku TSK do správy alebo na základe 
zmluvnej doložky, ktorá bude obsahom inej zmluvy. 

 
V súlade s Čl. 7 odsek 5 Zásad rozhoduje zverení majetku do správy správcu 
Zastupiteľstvo TSK, ak nadobúdacia hodnota majetku je nad 700 000 EUR. 

 
 
II.  Osobitná časť 

 

TSK v postavení kupujúceho uzatvoril dňa 07.12.2018 Kúpnu zmluvu č. 2018/0919 
(číslo zmluvy u predávajúceho 171/2018) s Mestom Trenčín na nehnuteľnosti 
zapísané v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Trenčín, odbore katastrálnom, 
zapísaných na LV č. 443, pre k. ú. Zlatovce, obec Trenčín, okres Trenčín, a to:  
• budova so súp. č. 71, postavená na pozemku CKN parc. č. 986, 

 
• pozemok reg. C KN parc. č. 986, zastavané plochy a nádvorie o výmere 858 m², 

 
• pozemok reg. C KN parc. č. 983/1, zastavané plochy a nádvorie o výmere     

1754 m². 
(ďalej len ako „nehnuteľnosti“)  
 

Dohodnutá kúpna cena za uvedené nehnuteľnosti v zmysle Kúpnej zmluvy                   
č. 2018/0919 bola celkom 536 000 EUR (budova v obstarávacej cene 480 952,95 EUR, 
pozemky v obstarávacej cene 55 047,05 EUR). TSK uhradil časť správneho poplatku 
vo výške 33 EUR.   
 
K týmto nehnuteľnostiam nadobudnutým v zmysle Kúpnej zmluvy č. 2018/0919 bol 
Ústavom stavebnej ekonomiky s.r.o. vypracovaný Znalecký posudok č. 90/2018 zo dňa 
24.08.2018, kde všeobecná hodnota nehnuteľností, ktoré boli predmetom prevodu 
vlastníckeho práva je 1 161 796,35 EUR (budova 1 042 480,19 EUR, pozemky 
o celkovej výmere 2 612 m² á 45,68 eur/m² spolu 119 316,16 EUR).   
 



V zmysle novely Postupov účtovania platnej od 01.01.2019 (Opatrenie MF SR            
z 13. decembra 2018 č. MF/015819/2018-352, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie 
Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, 
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove 
pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie 
územné celky, § 22 ods. 5), ak účtovná jednotka odplatene nadobúda majetok         
a je výrazný rozdiel medzi cenou obstarania majetku a jeho reálnou hodnotou, 
neprihliada sa na obstarávaciu cenu a tento rozdiel sa považuje za bezodplatné 
nadobudnutie majetku.   
Nakoľko vznikol významný rozdiel medzi vyššou trhovou cenou určenou na základe 
znaleckého posudku a obstarávacou cenou na základe kúpnej zmluvy bolo potrebné 
majetok zaradiť do majetkovej a účtovnej evidencie v sume podľa znaleckého 
posudku, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním majetku (správny poplatok – 
vklad do katastra nehnuteľností). 
Zaradenie nehnuteľného majetku nadobudnutého v zmysle Kúpnej zmluvy                   
č. 2018/0919 a ocenené reálnou hodnotou je nasledovné: 
  

• budova so súp. č. 71, postavená na pozemku CKN parc. č. 986 celkom v hodnote        
1 042 491,19 EUR, 
 
• pozemok CKN parc. č. 986 zastavané plochy a nádvoria o výmere 858 m2 (pozemok 
pod budovou) celkom v hodnote 39 204,44 EUR,  
 
• pozemok CKN parc. č. 983/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 754 m2 
(priľahlý pozemok) celkom v hodnote 80 133,72 EUR. 
Celková hodnota nehnuteľností je 1 161 829,35 EUR. 
 
V predmetnej budove sídli Stredná športová škola Staničná 6, Trenčín so sídlom 
Staničná 6, 911 05 Trenčín, IČO: 00515159, ktorej poslaním je poskytovať pohybovo 
mimoriadne nadaným žiakom podmienky pre štúdium a tréning. Záujmom TSK             
je dlhodobo ponechať Strednú športovú školu v danom objekte, vzhľadom                    
na výnimočnú polohu v blízkosti internátu a športovísk, vrátane novovybudovanej 
telocvične. 
 
Na základe vyššie uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu TSK návrh na zverenie 
nehnuteľného majetku – vyššie uvedených nehnuteľností – do správy  Strednej 
športovej školy, Staničná 6 v Trenčíne, IČO: 00515159.   
 
Vyššie uvedené nehnuteľnosti budú zverené do správy správcu na základe písomnej 
zmluvy o zverení majetku do správy, resp. dňom podpisu Protokolu o odovzdaní 
a prevzatí majetku TSK do správy. 
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