
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Ing. Jaroslav Baška
ŠTÁTNA POKLADNICA
7000504489/8180
SK 51 8180 0000 0070 0050 4489
36126624
2021613275

Dodatok č. 1 k Zmluve o zverení majetku do správy č. 2012/0104 (ďalej len "Zmluva")

uzatvorenej v zmysle ust. § 6 ods. 2 a ust. § 6a zákona č. 446/2001 Z. z. o maj etku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisova v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré boli schválené Uznesením Zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 137/2014 zo dňa 07.07.2014 medzi:

1.1. Vlastníkom

Názov:
Sídlo:
zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
IČO:
DIČ:
(ďalej len "TSK")
a

1.2. Správcom

Názov:
Sídlo:
zastúpený:
Bankové spojenie:
IČO:
DIČ:
Zriaďovateľ:
(ďalej len "správca")

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska ulica 3, 911 05 Trenčín
Ing. Miroslav Benka, riaditeľ organizácie
ŠTÁTNA POKLADNICA
37915568
2021764764
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom dodatku k Zmluve:

Článok 1

Článok III. ods. 1 Zmluvy sa mení a nahrádza sa nasledovným znením:

,,1. Dôvodom zverenia majetku do správy správcovi je skutočnosť, že správu ciest vo vlastníctve
TSK (podľa súčasnej platnej legislatívy je TSK vlastníkom ciest II. a III. triedy, vrátane
prejazdných úsekov ciest cez obce) vykonáva správca v zmysle ust. §3d ods. 5 písm. c zákona
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
Účelom zverenia majetku do správy správcovi je z týchto dôvodov jeho využitie pre potreby
správcu v súlade spredmetom jeho činnosti, pričom správca je povinný využívať zverený
majetok na účely apodľa podmienok, ktoré sú stanovené v Zmluve o NFP podľa platného
súhlasu poskytovateľa, t. j. SAŽP. Správca sa zaväzuje používať zverovaný majetok výhradne
pre správu a údržbu ciest - pozemných komunikácií vo vlastníctve TSK a ciest l. triedy,
(ktorých se TSK vykonáva údržbu na základe zmluvy Č. 745/6470/2010 ajej dodatkov len za
zrealizované náklady bez zisku). Správca berie na vedomie, že výstupom používania
a prevádzkovania zverovaného majetku je čistenie pozemných komunikácií vo vlastníctve TSK
a ciest I. tried a tým zlepšenie kvality ovzdušia a skvalitnenie životného prostredia."
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Článok 2

Článok III. ods. 2 Zmluvy sa doplňa nasledovným:

2. Správca je povinný umožniť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť osobám oprávneným a to:
aj Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán

a nimi poverené osoby;
c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby;
d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
ej Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. aj až d) v súlade správnymi predpismi SR

a EÚ.

Správca je ďalej povinný predkladať TSK podrobný výkaz príjmov a výdavkov a sumárnu
správu o stave zvereného majetku, ako aj informáciu o napÍňaní merateľných ukazovateľov
v intervale raz ročne, najneskôr do 31. 1. nasledujúceho roku.

Článok 3

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, sa nemenia a
zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.

Článok 4

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných
strán a účinnosť v nasledujúci deň po jeho zverejnení. Zmluvné strany berú na vedomie,
že ak by nedošlo k zverejneniu tohto Dodatku v lehote do troch mesiacov od jeho
uzavretia, platí, že k uzavretiu Dodatku nedošlo podľa zákona 21112000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva sú určení pre TSK, jeden
pre správcu a jeden pre Slovenskú agentúru životného prostredia ako
Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho
obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú
dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto
Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Trenčín .

Vlastník: Správca:




