Dôvodová správa

I.

Všeobecná časť

Zásady hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom
znení (ďalej len „Zásady“) vo svojej VI. časti, označenej ako Neupotrebiteľný
majetok, jeho vyradenie a likvidácia, definujú takýto majetok, postup pri jeho vyradení
aj kompetencie orgánov oprávnených rozhodovať o vyradení majetku formou fyzickej
likvidácie.
Neupotrebiteľný majetok je majetok, ktorý pre svoje úplné opotrebenie, poškodenie,
zastaranosť alebo nehospodárnosť v prevádzke nemôže už slúžiť svojmu
účelu.
Za neupotrebiteľný majetok sa považujú aj budovy a stavby, ktoré treba
odstrániť v dôsledku bezpečnosti alebo v dôsledku novej výstavby, prestavby alebo
rozšírenia stavby.
O vyradení majetku z evidencie formou fyzickej likvidácie rozhoduje Zastupiteľstvo
TSK, ak ide o nehnuteľný majetok (stavby).

II.

Osobitná časť

Trenčiansky samosprávny kraj je vlastníkom majetku v správe správcu Stredná
odborná škola, T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza, IČO 42026407, evidovaného
v účtovnej evidencii správcu ako
Bunka UB 12 - hnedá, inventárne číslo 027031, rok nadobudnutia 1974, zaradená
do účtovníctva dňom 1.1.1975 v nadobúdacej hodnote: 1 021,71EUR, zostatková
hodnota: 0,00 EUR.
Správca požiadal listom doručeným TSK dňa 30.01.2020, o súhlas na vyradenie
tohto neupotrebiteľného majetku fyzickou likvidáciou, nakoľko ide o majetok
neupotrebiteľný, značne poškodený, ktorý už nemôže slúžiť svojmu účelu
a predstavuje bezpečnostné riziko pre zamestnancov a žiakov školy. Bunka je
umiestnená v areáli školy, slúžila na odkladanie vecí potrebných na údržbu
futbalového a tenisového ihriska. V minulosti sa nachádzala v areáli bývalého
pionierskeho tábora v Nitrianskom Rudne. Účtovne bola zaradená do majetku
organizáciou Priemstav, n. p., Prievidza, ktorý bol zriaďovateľom bývalého SOU
stavebného Prievidza. Následne došlo k zlúčeniu tejto školy s inou školou a k vzniku
ZSŠ stavebná Prievidza. Táto škola bola zrušená a spolu so zrušeným SOU
Pravenec mali právneho nástupcu - súčasného správcu majetku.
Zo stanoviska správcu aj zo stanovísk Odboru investícií, životného prostredia
a územného plánovania Ú TSK vyplýva, že predmetná bunka je položená na
betónových kvádroch, ktoré sú voľne položené na zemskom povrchu, nie je stavbou
spojenou pevným základom so zemským povrchom, nemá kovový rám, je
z drevotriesky,
ktorá
je
navlhnutá.
Bunka
vykazuje
značnú
mieru
opotrebovania, akákoľvek manipulácia s touto bunkou je životu nebezpečná a hrozí
uvoľňovanie jej jednotlivých súčastí. Nakoľko je predmetná bunka účtovne zaradená
do majetku s účtovnou identifikáciou 021, t.j. budovy a stavby, podľa vyjadrenia
finančného odboru Ú TSK je potrebné postupovať pri jeho vyradení v zmysle zásad
ako pri vyradení nehnuteľného majetku – stavby. Predmetná bunka bude fyzicky
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zlikvidovaná rozobratím na menšie kusy; kovové časti budú odvezené do zberných
surovín, ostatné časti budú uložené do veľkoobjemového kontajnera a vyvezené do
zberného dvora.
Na schválenie predložený materiál bol prerokovaný dňa 15.06.2020 Komisiou
školstva, kultúry, mládeže a športu pri Z TSK a Komisiou pre financie, rozpočet
a investície pri Z TSK.
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