
Dôvodová správa 

 

I. Všeobecná časť                                                                                                                   

     Zastupiteľstvu TSK predkladáme návrh na schválenie Zmluvy o odovzdaní 
a prevzatí objektov vyvolaných investícií  do vlastníctva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja medzi Železnicami Slovenskej republiky a  Trenčianskym 
samosprávnym krajom. Predmetom tejto zmluvy je bezodplatné odovzdanie 
a prevzatie vyvolaných investícií zrealizovaných v rámci stavby „ŽSR,  Modernizácia 
železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500-159,100 pre 
traťovú rýchlosť do 160 km/hod. IV. etapa a V. etapa – úsek Trenčianska Teplá – 
Ilava – Beluša“. K odovzdaniu a prevzatiu  stavebných objektov dôjde v deň, kedy 
nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na príslušný stavebný objekt. 
Protokol o odovzdaní a prevzatí príslušného stavebného objektu oprávnenými 
zástupcami preberajúceho a odovzdávajúceho bude podpísaný najneskôr v deň 
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Zmluva nadobudne platnosť 
dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán, nie však skôr ako dňom 
schválenia prevzatia stavebných objektov zastupiteľstvom TSK a účinnosť jej 
zverejnením v zmysle ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
právnych predpisov.  

      Zmluvu o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do vlastníctva 
Trenčianskeho samosprávneho kraja prerokovala Komisia dopravy pri Z TSK, 
Komisia pre financie, rozpočet a investície pri Z TSK a Komisia legislatívno – právna 
pri Z TSK. 

 

II. Osobitná časť                                                                                                                 

      V zmluve sú uvedené stavebné objekty a hodnota stavebných objektov, ktoré 
stavebník Železnice Slovenskej republiky odovzdáva Trenčianskemu 
samosprávnemu kraju, ako vlastníkovi cesty II/574: 

Stavebné objekty: 

SO 37-33-11 Žst. Ilava, podzemná stena pri cestnej komunikácii v nžkm 142,240 85 
okrem časti oporných múrov pod železničným mostom (tubus) 

SO 37-38-02 Žst. Ilava, úprava št. cesty II / 574 nžkm 141,900 

SO 37-38-03 Žst. Ilava, komunikácia podjazdu št. cesty II / 574 nžkm 142,240 85 

SO 37-35-34 Žst. Ilava, prípojka NN pre cestný podjazd  len časť pre čerpadlá 

SO 37-37-09 Žst. Ilava, kanalizácia podjazdu št. cesty II / 574  nžkm 142,240 85 

 
 



 
Hodnota stavebných objektov v eurách: 
                     Bez  DPH:       S  DPH: 
 
SO 37-33-11     15 921 838,87        19 106 206,64 
SO 37-35-34                             6 980,81                                   8 376,97 
SO 37-37-09                                                165 869,05                               199 042,86 
SO 37-38-02                     321 575,14                               385 890,17 
SO 37-38-03                     665 577,41                               798 692,89 
 
Spolu:                                            17 081 841,28       20  498 209,53 
   
         
     Na základe uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja na schválenie Zmluvu o odovzdaní a prevzatí objektov 
vyvolaných investícií do vlastníctva Trenčianskeho samosprávneho kraja medzi 
Trenčianskym samosprávnym krajom a Železnicami Slovenskej republiky, Bratislava.         
  

 

 


