
Dôvodová správa 

 

I. Všeobecná časť 

 
Dňa 12.7.2017 bola uzatvorená Zmluva o združení finančných prostriedkov 

a vzájomnej spolupráci medzi Správou ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja a  
Rímskokatolíckou cirkvou Biskupstvo Nitra. Predmetom tejto Zmluvy je dohoda 
Zmluvných strán o združení finančných prostriedkov a vzájomnej spolupráci  pri 
realizácii stavby „II/507 – Zvýšenie bezpečnosti v úseku Zamarovce – Skalka“. Na 
základe spracovaného rozpočtu predpokladaných nákladov bola vyčíslená celková 
suma združených finančných prostriedkov a výška financovania jednotlivými 
Zmluvnými stranami. Na základe cenovej ponuky od zhotoviteľa vybratého vo 
verejnom obstarávaní je potrebné upraviť sumy za realizáciu stavby podľa 
predloženého Dodatku. Dodatok č. 1 nadobudne účinnosť dňom schválenia 
Zastupiteľstvom TSK v zmysle  § 11 ods 2 písm. i) zákona č. 302/2001 Z.z. 
o samospráve vyšších územných celkov, pokiaľ tento deň nasleduje po dni 
zverejnenia v súlade s § 47a ods.1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 
v platnom znení. 
 
II. Osobitná časť 

V Dodatku k zmluve je uvedená upravená celková výška  združených 
finančných prostriedkov a výška financovania jednotlivými Zmluvnými stranami, 
ktorými sa budú zmluvné strany podieľať na financovaní jednotlivých stavebných 
objektov. 

 
Pôvodná výška združených finančných prostriedkov uvedená v Zmluve o 

združení finančných prostriedkov a vzájomnej spolupráci 
 
Na základe spracovaného rozpočtu celková cena združených finančných 

prostriedkov spolu s DPH predstavuje sumu predpokladaných nákladov 64 276,32 
eur 

a) Cirkev sa bude podieľať na obstaraní predmetu Zmluvy maximálnou a 
konečnou sumou vo výške 14283,02 eur s DPH; 

b) Správa ciest TSK sa bude podieľať na obstaraní predmetu Zmluvy maximálnou 
a konečnou sumou vo výške 49 993,30 s DPH.  
 

Financovanie stavebných objektov jednotlivými Zmluvnými stranami: 
a) Cirkev: 

 Stavebný objekt    SO 102.1 Nástupiská a chodníky – Veľká Skalka  
                                                         Celková suma € bez DPH    11 902,52 eur 

                                                                                       DPH 20%       2 380,50 eur 
                                                                Celková suma € s DPH      14 283,02 eur 

b) Správa ciest TSK: 
 Stavebný objekt    SO 101.1 Autobusové zastávky – Veľká Skalka  
                                                         Celková suma € bez DPH    33 302,30 eur 

                                                                                       DPH 20%       6 660,46 eur 
                                Celková suma € s DPH       39 962,76 eur 



 Stavebný objekt    SO 104.1 Osvetlenie zastávok a priechodov pre chodcov – 
Veľká Skalka  

                                                         Celková suma € bez DPH      8 358,78 eur 
                                                                                       DPH 20%      1 671,76 eur 

                             Celková suma € s DPH      10 030,54 Eur
  

 
Upravená výška združených finančných prostriedkov uvedená v Dodatku 

č. 1   k  Zmluve o združení finančných prostriedkov a vzájomnej spolupráci 
 

 Na základe spracovaného rozpočtu celková cena združených 
finančných prostriedkov spolu s DPH predstavuje sumu predpokladaných nákladov 
64 168,70 eur 

c) Cirkev sa bude podieľať na obstaraní predmetu Zmluvy maximálnou a 
konečnou sumou vo výške 13 553,99 eur s DPH; 

d) Správa ciest TSK sa bude podieľať na obstaraní predmetu Zmluvy maximálnou 
a konečnou sumou vo výške 50 617,71 s DPH.  
 

Financovanie stavebných objektov jednotlivými Zmluvnými stranami: 
c) Cirkev: 

 Stavebný objekt    SO 102.1 Nástupiská a chodníky – Veľká Skalka  
                                                         Celková suma € bez DPH    11 294,99 eur 

                                                                                       DPH 20%       2 259,00 eur 
                                                                Celková suma € s DPH      13 553,99 eur 

d) Správa ciest TSK: 
 Stavebný objekt    SO 101.1 Autobusové zastávky – Veľká Skalka  
                                                         Celková suma € bez DPH    34 109,63 eur 

                                                                                       DPH 20%       6 821,93 eur 
                                Celková suma € s DPH       40 931,55 eur 
 Stavebný objekt    SO 104.1 Osvetlenie zastávok a priechodov pre chodcov – 

Veľká Skalka  
                                                         Celková suma € bez DPH      8 069,30 eur 

                                                                                       DPH 20%      1 613,86 eur 
                                              Celková suma € s DPH      9 683,16 eur 
 
 
        Na základe uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja na schválenie Dodatok č. 1 k Zmluve o združení finančných 
prostriedkov a vzájomnej spolupráci medzi Správou ciest Trenčianskeho 
samosprávneho kraja a Rímskokatolíckou cirkvou Biskupstvo Nitra. 
 


