
Dôvodová správa 

 

I. Všeobecná časť 

Uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 182/2003 zo dňa 
22.10. 2003 bola zriadená rozpočtová organizácia Správa ciest Trenčianskeho 
samosprávneho kraja  (ďalej „SC TSK“) s účinnosťou od 01.01.2014 na dobu 
neurčitú. 

Následne uznesením Zastupiteľstva TSK č. 135/2006 zo dňa 13.12.2006 bol 
schválený Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine s účinnosťou od 01.01. 2007, kde  sa 
Dodatkom zmenila forma hospodárenia organizácie z rozpočtovej na príspevkovú, 
zmenil sa predmet hlavnej činnosti a doplnila sa vedľajšia činnosť vykonávaná ako 
podnikateľská činnosť.  

V roku 2014 uznesením Zastupiteľstva TSK  č. 215/2014 zo dňa 24.11. 2014 bol 
schválený Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine s účinnosťou  od 01.01. 2015, kde sa 
zmenil Článok IV.  Vecné a finančné vymedzenie majetku. 

V roku 2016 uznesením Zastupiteľstva TSK č. 341/2016 zo dňa 25.01. 2016  bol 
schválený Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine s účinnosťou od 01.02. 2016, kde sa 
zmenil Článok II. Predmet činnosti príspevkovej organizácie. Do hlavnej činnosti bola 
doplnená správa  a údržba Vážskej cyklotrasy a do podnikateľskej činnosti 
prevádzkovanie nabíjacích stojanov pre elektrické vozidlá. 

 

II. Osobitná časť 

Na základe vykonanej kontroly  zamestnancami Útvaru hlavného kontrolóra TSK bola 
kontrola na  SC TSK  zameraná na hospodárenie a nakladanie s majetkom 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý bol zverený  SC TSK. Uvedenou 
kontrolou boli zistené nasledovné zistenia: 
SC TSK zabezpečuje na základe zmluvného vzťahu so SSC Bratislava aj údržbu 
ciest I. triedy nachádzajúcich sa v TSK v rámci hlavnej činnosti. Táto činnosť však nie 
je taxatívne uvedená v zriaďovateľskej listine v predmete hlavnej činnosti. 
Legislatíva: 
§21 odsek 9 e) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy – 
Zriaďovateľ podľa odseku 5 písmena b) vydá o zriadení rozpočtovej organizácie 
alebo príspevkovej organizácie zriaďovaciu listinu. Zriaďovacia listina rozpočtovej  
organizácie a príspevkovej organizácie obsahuje vymedzenie predmetu činnosti. 
Prijaté opatrenie: 
 Zabezpečiť doplnenie Zriaďovacej listiny. 
 
Na základe vyššie uvedených skutočností predkladáme návrh na zmenu a doplnenie 
predmet činnosti príspevkovej organizácii SC TSK nasledovne: 
 



 
V Článku II.   Predmet činnosti príspevkovej organizácie  

A/ Hlavná činnosť  sa mení bod 14., ktorý znie nasledovne: 

• zabezpečuje ďalšie činnosti vyplývajúce z práv a povinností  Slovenskej 
správy ciest stanovených v zmysle § 3f) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov uzatvorených 
zmluvným vzťahom na cestách I. triedy. 

 

B/ Vedľajšia činnosť vykonávaná ako podnikateľská činnosť sa ruší časť : 

• „ údržba ciest a mostov pre iné právne subjekty v zmysle uzatváraných zmlúv“ 
 
a  nahrádza nasledovne: 

• „údržba ciest a mostov pre iné právne subjekty v zmysle uzatváraných zmlúv 
alebo na základe objednávok“. 

 
Odôvodnenie: 
SC TSK  vykonáva  správu a údržbu ciest, ktoré má zverené  do správy t.j.  cesty                  
II. a III. triedy.  Na základe požiadaviek  zástupcov miest a obcí  hlavne  v malých 
obciach, ktoré nedisponujú technickými  prostriedkami ani  technológiami  na 
vykonávanie letnej a zimnej údržby a tieto  nedokážu zabezpečiť vykonávanie letnej 
a zimnej údržby na miestnych komunikáciách  bude možné na základe  
uzatvoreného zmluvného vzťahu  /objednávky/,  aby  SC TSK  zabezpečovala  výkon 
letnej (kosenie krajníc)  a zimnej   ( pluhovanie, posyp) údržby  za finančnú úhradu.    


