
Dôvodová správa 
 

Návrh na zverenie dlhodobého hmotného majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja – 

inv.č. 021-71,  „Rekonštrukcia ciest III/58120 Javorina (Holubyho chata) SR 

- Hranica s ČR“, obstaraného na základe projektu 

 

 

Projekt s názvom  „Zlepšení dostupnosti pohraničí v okolí Velké Javořiny“ bol predložený 

na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok – Operačný 

program cezhraničná spolupráca SR – ČR 2007- 2013, Prioritná os: 2. Rozvoj dostupnosti 

cezhraničného územia a životného prostredia, 2.1. Rozvoj dopravnej infraštruktúry 

a dostupnosti pohraničia. 

 

Skompletizovaný projekt bol predložený na Riadiacom orgáne – Ministerstve 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a financovanie projektu  na 

svojom zasadnutí dňa 28. 10. 2009, uznesením číslo 896/2009, pod č. XVIII.  b). Po 

zhodnotení a schválení projektovej žiadosti bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: Z2242012001101 a jej dodatkom                   

č. DZ224201200080101. 

 

Príslušný špeciálny stavebný úrad povolil pre  stavbu „Rekonštrukcia cesty č. III/58120 

Javorina (Holubyho chata)“ stavebné úpravy v zmysle vyjadrenia č.j.AA/2009/01474-02, zo 

dňa 13.08.2009, ktoré bolo predĺžené vyjadrením č. j. AA/201/01893-02, zo dňa 19.08.2010. 

 

Stavba bola ukončená a odovzdaná dodávateľom v zmysle Preberacieho protokolu 

o odovzdaní a prevzatí stavby, zo dňa 31.08. 2012 

 

Celková obstarávacia cena dlhodobého hmotného majetku – inv. č. 021-71 

„Rekonštrukcia ciest III/58120 Javorina (Holubyho chata) SR - Hranica s ČR“ je 

1 865 834,19 Eur , z toho: 

 rekonštrukcia cesty vo výške 1 815 563,44 Eur 

 stavebný dozor vo výške 19 534,93 

 projektová dokumentácia  vo výške 30 735,82 Eur 

oprávky vo výške 18 658,32 Eur, zostatková cena k 31.1.2013 vo výške 1 847 175,87 Eur, čo 

predstavuje cenu technického zhodnotenia majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja 

v správe organizácie: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, Trenčín 

vykonaného po zrealizovaní investičnej akcie „Rekonštrukcia ciest III/58120 Javorina 

(Holubyho chata) SR - Hranica s ČR“. 

 

Účelom zverenia majetku do správy správcovi je jeho využitie pre potreby správcu 

v súlade s predmetom jeho hlavnej činnosti, pričom správca je povinný využívať zverený 

majetok len na účely a podľa podmienok, ktoré sú stanovené v zmluve o NFP pre TSK ako 

konečného prijímateľa.  

 

Správca je povinný postupovať  pri správe zvereného majetku v súlade so 

zmluvou o NFP, ako aj v súlade s ďalšími dokumentmi a právnymi predpismi, na ktoré 

zmluva o NFP odkazuje.  
 

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

akokoľvek tento majetok zaťažiť. Správca bude viesť zverený majetok vo svojej majetkovej 

a účtovnej evidencii v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov a v súlade so zmluvou o NFP. 

 

Uvedený majetok TSK bude zverený do správy organizácie: Správa ciest 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, Trenčín dňom 26. februára 2013.   



 


