
Dôvodová správa 
 

I. Všeobecná časť 
 

           Trenčiansky samosprávny kraj je podľa § 4 ods. 1 písm. f) zákona č. 302/2001 Z. 
z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zriaďovateľom 
zariadenia sociálnych služieb pod názvom Centrum sociálnych služieb  -  NÁDEJ (ďalej 
CSS – NÁDEJ),   018 21  Dolný Lieskov, č. 197. 
 

II.  Osobitná časť 
 
 

Projekt s názvom „Komplexný projekt CSS Nádej Dolný Lieskov“ bol predložený 
na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
– Operačný program Regionálny operačný program, Prioritná os 2 Infraštruktúra 
sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, Opatrenie 2.1a – 
Intervencie do existujúcich zariadení prevažne pre dospelých klientov, číslo výzvy ROP-
2.1a-2009/01.  

 
Skompletizovaný projekt bol dňa 21. 9. 2009 predložený na Riadiacom orgáne – 

Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR. Zastupiteľstvo Trenčianskeho 
samosprávneho kraja schválilo predloženie a financovanie projektu  na svojom 
zasadnutí dňa 26. augusta 2009, uznesením číslo 853/2009. Po zhodnotení a schválení 
projektovej žiadosti bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku, číslo zmluvy: Z2212012000601, ITMS kód projektu: 22120120006. 
Realizácia projektu bola zastavená z dôvodu porušenia článku 56 ods. 3 Nariadenia 
Rady ES 1083/2006 v procese schvaľovania žiadosti o NFP. Zmluva o poskytnutí NFP 
bola ukončená Dohodou o mimoriadnom ukončení zmluvy o poskytnutí NFP č. 
Z221201200060D dňa 17. 12. 2014. 

 
Projekt s názvom „Komplexný projekt CSS Nádej Dolný Lieskov“ bol dňa 15. 12. 

2014 opätovne predložený na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
Slovenskej republiky z 5. mája 2011 č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní 
podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov. Po 
zhodnotení a schválení projektovej žiadosti bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí 
dotácie č. 495/2014-350/MPRV SR.  

 
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne  obstaral zverovaný majetok  

v celkovej výške 1 076 500,53 Eur, z toho výška oprávnených výdavkov v súlade so 
zmluvou o poskytnutí dotácie je 1 005 812,79 Eur a výška ďalších vyvolaných výdavkov 
je 70 687,74 Eur (vyvolané na viac práce v rámci stavebnej činnosti). 
 
Jedná sa o nasledovný majetok: 
 
1. Dlhodobý hmotný majetok : 

- technické zhodnotenie majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe 
organizácie   vykonané po zrealizovaní investičnej akcie:  inv. č. 021 – 109 
„Komplexný projekt CSS Nádej Dolný Lieskov“, v obstarávacej cene: 990 826,70 



Eur, oprávky k 30.09.2015 vo výške 46 006,28 Eur, v zostatkovej cene k 30.09.2015 
944 820,42 Eur, 

- vnútorné vybavenie, v obstarávacej cene: 34 336,78 Eur oprávky k 30.09.2015 vo 
výške 15 842,33 Eur, v zostatkovej cene k 30.09.2015 18 494,45 Eur, 
 

2. Krátkodobý nehmotný majetok v obstarávacej cene: 124,33 Eur, 
 
3. Krátkodobý hmotný majetok v obstarávacej cene spolu: 51 212,72 Eur. 
 

Na základe ukončenia realizácie projektu bolo obcou Dolný Lieskov vydané 
kolaudačné rozhodnutie č. 2013/154-TS1-A/10 zo dňa 27. mája 2013, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 19. júna 2013. 

 
Dôvodom zverenia majetku do správy správcovi je skutočnosť, že organizácia 

má vo svojej správe majetok TSK, na ktorom bolo vykonané technické zhodnotenie 
a obstaraný majetok v zmysle projektu: „Komplexný projekt CSS Nádej Dolný Lieskov“ 
a predmetný majetok užíva na zabezpečenie činnosti v súlade so zriaďovacou listinou.  

 
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 poskytnutí dotácie pre TSK ako konečného prijímateľa.  

 
Správca berie na vedomie, že výstupom používania a prevádzkovania 

zverovaného majetku je v súlade s cieľom projektu zlepšenie a skvalitnenie podmienok 
pre poskytovanie sociálnych služieb klientom v CSS -  NÁDEJ, Dolný Lieskov. 

 
Správca je povinný postupovať  pri správe zvereného majetku v súlade so 

zmluvou o poskytnutí dotácie, ako aj v súlade s ďalšími dokumentmi a právnymi 
predpismi, na ktoré zmluva o poskytnutí dotácie 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. 

 
Na základe uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja návrh na udelenie súhlasu so zverením majetku do správy CSS – 
NÁDEJ,  018 21  Dolný Lieskov, č. 197 nadobudnutého prostredníctvom projektu 
„Komplexný projekt CSS Nádej Dolný Lieskov“ v súlade s Článkom 6 a Článkom 7 
Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení.  
 

 

 

 

 

 

 
 

  


