Dôvodová správa
k nájmu hnuteľných vecí pre Súkromnú strednú odbornú školu DSA, Komenského 12,
Trebišov
Stredná odborná škola, Komenského 12, Trebišov (ďalej len „SOŠ Trebišov“) bola zapojená
do národného projektu „Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie predmety“. V rámci tohto projektu Košický samosprávny kraj (ďalej len „KSK“)
Zmluvou o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 2746/2015 zo dňa 27.07.2015 účinnou
dňom 01.12.2015 nadobudol v zastúpení pôvodne svojho správcu SOŠ Trebišov od
Slovenskej republiky - Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
hnuteľné veci, a to: notebook LenovoThinkPadB590 v hodnote 420,00 €, reproduktory
Genius SP-HF1800A v hodnote 94,08 € a interaktívnu tabuľu SmartBoardTM 480i v hodnote
1687,20 € (celkom 2 201,28 € s DPH). V zmysle citovanej zmluvy je KSK povinný
nepreviesť vlastnícke právo k uvedeným hnuteľným veciam po dobu 5 rokov. Hnuteľné veci
sa nachádzajú a sú v užívaní školy.
Pred nadobudnutím účinnosti zmluvy o bezodplatnom prevode, došlo k zmene zriaďovateľa
SOŠ Trebišov z Košického samosprávneho kraja na Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.,
Školská 5, Brezno a následne k zmene názvu školy na Súkromná stredná odborná škola DSA,
Komenského 12, Trebišov. Berúc do úvahy to, že do národného projektu bola zapojená
priamo škola, je potrebné uvedené hnuteľné veci prenajať priamo súčasnému užívateľovi.
V nájomnej zmluve bude zapracovaná povinnosť nájomcu refundovať poistne za hnuteľné
veci.
Vzhľadom na to, že výška nájomného podľa zákona o majetku vyšších územných celkov nie
je v mieste a čase obvyklá, podlieha priamy nájom schváleniu Zastupiteľstvom KSK, a to
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov Zastupiteľstva KSK a nájom musí byť zverejnený
na úradnej tabuli a internetovej stránke KSK minimálne 15 dní pred schvaľovaním nájmu
zastupiteľstvom.
Komisia Zastupiteľstva KSK k hospodáreniu s majetkom na zasadnutí dňa 05.04.2016
odporučila Zastupiteľstvu KSK materiál prerokovať a schváliť.
Na základe uvedených skutočností predkladáme na schválenie nájom hnuteľných vecí pre
Súkromnú strednú odbornú školu DSA, Komenského 12, Trebišov.
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