
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 Gymnázium,     
Ul. 1. mája 905, Púchov, so sídlom Ul. 1. mája 905, 020 15 Púchov.   
  
 
 
II. Osobitná časť 
 
 
 V zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku                                
č. Z2211012162201 k projektu „Rekonštrukcia a dostavba Gymnázia v Púchove“, 
kód ITMS: 22110120622 požiadal Trenčiansky samosprávny kraj listom                                      
č. TSK/2015/02067-13 zo dňa 21.07.2015 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 Gymnázia, Ul. 1. mája 905, Púchov.  
 
 Predmetom zverenia do správy je rekonštrukcia objektu Gymnázia, Ul. 1. mája 
905, Púchov (budovy A, B, C, D). Jedná sa o nasledovný majetok:  
 

- dlhodobý hmotný majetok: navýšenie hodnoty majetku Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, čo predstavuje cenu technického zhodnotenia majetku 
Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe organizácie vykonané po 
zrealizovaní investičnej akcie, inv. č. 021-120 „Rekonštrukcia a dostavba 
Gymnázia v Púchove – I. etapa“, v obstarávacej cene 1 165 997,99 Eur, 
oprávky k 31.05.2016 vo výške: 58 299,90 Eur, v zostatkovej cene 
k 31.05.2016 vo výške: 1 107 698,09 Eur.   

 
 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky listom           
č. MPRV-2015-536/18411-873 zo dňa 20.08.2015 súhlasilo so zverením správy 
majetku nadobudnutého z nenávratného finančného príspevku prostredníctvom 
projektu s názvom „Rekonštrukcia a dostavba Gymnázia v Púchove“ do správy 
Gymnázia, Ul. 1. mája 905, Púchov.   
   
 Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov 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 v súlade so zákonom č. 431/2002 
Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade so zmluvou o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku.  

 



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 
24.08.2015), ako aj súhlas so zverením majetku do správy správcu Zastupiteľstvom 
Trenčianskeho samosprávneho kraja.   

 
Správca je povinný postupovať pri správe zvereného majetku v súlade so 

zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ako aj v súlade s ďalšími 
dokumentmi a právnymi predpismi, na ktoré zmluva o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku odkazuje.  

 
Správca nie je oprávnený dať zverovaný majetok do nájmu tretej osobe alebo 

akokoľvek tento majetok zaťažiť.   
 
Na základe uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku do správy 
Gymnázia, Ul. 1. mája 905, Púchov nadobudnutého v rámci nenávratného 
finančného príspevku prostredníctvom projektu „Rekonštrukcia a dostavba Gymnázia 
v Púchove“ 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 01.06.2016 na dobu neurčitú.    
   

 

 

 


