
Dôvodová správa 
 
 Predložený návrh na zmenu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského 
samosprávneho kraja  zo dňa 2.3.2010 v znení neskorších dodatkov ( ďalej len „ Zásady“ )  
odráža :  
 

1. požiadavku poslanca Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja PhDr. Ivana 
Hoptu, CSc. , ktorú vzniesol na zasadnutí zastupiteľstva dňa 18.10.2016 , aby v 
prípadoch prevodu nehnuteľného majetku samosprávneho kraja bolo súčasťou 
predkladaného materiálu stanovisko rady školy :  
 
- navrhovaná zmena Zásad vychádza z toho, že stanovisko rady školy sa bude 

vyžadovať len v prípade prevodu nehnuteľného majetku, ktorý bol zverený do 
správy školy alebo školského zariadenia pri ktorých je rada školy zriadená,  bude 
mať odporúčajúci charakter, stanovisko nebude potrebné v prípade dočasnej 
prebytočnosti nehnuteľného majetku , nebude sa vyžadovať ani v prípade majetku, 
o ktorom bolo rozhodnuté, že je neupotrebiteľný a taktiež sa nebude vyžadovať 
v prípade prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti  majetku, ktorý je hnuteľný 

- účelom navrhovanej úpravy je snaha informovať radu školy ako iniciatívny 
a poradný samosprávny orgán o nakladaní s majetkom školy , daným ustanovení sa 
ukladá úloha správcovi majetku – podať predmetnú informáciu členom rady školy , 
neukladajú sa žiadne úlohy samotnej rade školy – vyjadrenie rady školy ako povinná 
príloha k žiadosti o predaj nehnuteľného majetku bude akceptované 
s akýmkoľvek záverom – teda aj v prípade, ak sa rada školy odmietne daným 
problémom zaoberať 
 

2. požiadavku odboru financií Úradu PSK , ktorá bola zahrnutá medzi stále úlohy vedenia 
Úradu PSK dňa 7.11.2016 pod č. 148/10 a ktorú si vyžiadala zmena zákona 
o účtovníctve a vykazovanie zostatkovej ceny majetku pri prevode nehnuteľností 
zverených do správy rozpočtových organizácií 

 
- navrhovaná zmena Zásad rozširuje kompetencie Zastupiteľstva Prešovského 

samosprávneho kraja pri hospodárení s majetkom samosprávneho kraja 
o kompetenciu rozhodovať aj o odňatí správy majetku, ktorý bol zverený 
rozpočtovej organizácii. Tým nie je dotknutá kompetencia predsedu zadefinovaná v 
§ 17 písm. i) Zásad rozhodovať  odňatí správy majetku v prípadoch tam 
zadefinovaných, ak takýmto odňatím nedochádza k prevodu nehnuteľného majetku 
do vlastníctva tretích osôb.  

 
Materiál bol prerokovaný v komisii správy majetku, v komisii školstva, mládeže, 

telesnej výchovy a športu, v komisii sociálnej, v komisii dopravy a v komisii kultúry 
a národnostných menšín.   
 
 
 
 
 
 
 
 


