
Dôvodová správa 

 

I. Všeobecná časť    

     
       Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne (ďalej len „TSK“) ako vyšší 
územný celok hospodári so svojím majetkom samostatne alebo prostredníctvom 
správcu majetku vyššieho územného celku (ďalej len „správca“), ktorým je 
rozpočtová alebo príspevková organizácia zriadená podľa osobitného predpisu.  
 
Správa majetku vyššieho územného celku je súhrn oprávnení a povinností správcu         
k tej časti majetku vyššieho územného celku, ktorú mu vyšší územný celok zveril        
do správy alebo ktorú správca nadobudol vlastnou činnosťou.  
 
Správca je oprávnený a povinný majetok vyššieho územného celku držať, užívať         
na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, brať z neho úžitky 
a nakladať s ním v súlade so zákonom o majetku vyšších územných celkov               
a so Zásadami hospodárenia s majetkom TSK v platnom znení (ďalej len „Zásady“).  
 
Správa majetku vyššieho územného celku vzniká aj zverením majetku vyššieho 
územného celku do správy správcu. V zmysle článku 7 odsek 2 Zásad majetok, ktorý 
TSK nadobudne do svojho vlastníctva, môže zveriť do správy správcu na základe 
písomnej zmluvy o zverení majetku TSK do správy alebo na základe zmluvnej 
doložky, ktorá bude obsahom inej zmluvy.  
 
V súlade s článkom 7 odsek 5 Zásad rozhoduje o zverení majetku do správy správcu 
Zastupiteľstvo TSK, ak nadobúdacia hodnota majetku je nad 700 000 EUR.               

Účelom predkladaného materiálu je zverenie nehnuteľného majetku do správy 
správcu, ktoré prerokovala Komisia dopravy pri Z TSK a Komisia pre financie, 
rozpočet a investície pri Z TSK. 

 
II. Osobitná časť    
      

      Trenčiansky  samosprávny  kraj  je  výlučným vlastníkom  nehnuteľného majetku:   
 
-  stavba „Na bicykli po stopách histórie – cyklotrasa v úseku Nemšová – 

Trenčín“. 
                   
    Stavebné povolenie stavebných objektov SO 01 Cyklotrasa, SO 02 Oprava 
vozovky cyklotrasy v katastri Mesta Nemšová, SO 04 Lávka cez potok Súčanka v km 
4,810, SO 05 Lávka cez Vláru v km 11,014, SO 06 Úprava vyústenia objektu 
kanalizácie v km 0,512 a 11,227 predmetnej stavby vydalo pre stavebníka - 
Trenčiansky samosprávny kraj Mesto Nemšová, Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka 
Palu 2/3, 914 41 Nemšová pod číslom: OV/376/2017-3/PR-1391/2017 dňa 
06.07.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.08.2017.  
 
    Stavebné povolenie stavebných objektov SO 03 Oddychová zóna, SO 07 Sadové 
úpravy, SO 08 Osvetlenie cyklotrasy predmetnej stavby vydalo pre stavebníka - 
Trenčiansky samosprávny kraj Mesto Nemšová, Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka 
Palu 2/3, 914 41 Nemšová pod číslom: OV/376/2017-4/PR-1393/2017 dňa 
10.07.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.08.2017.  



    Kolaudačné rozhodnutie stavebných objektov SO 01 Cyklotrasa, SO 02 Oprava 
vozovky cyklotrasy v katastri Mesta Nemšová, SO 04 Lávka cez potok Súčanka     
v km 4,810, SO 05 Lávka cez Vláru v km 11,014, SO 06 Úprava vyústenia objektu 
kanalizácie v km 0,512 a 11,227 predmetnej stavby vydalo pre stavebníka - 
Trenčiansky samosprávny kraj Mesto Nemšová, Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka 
Palu 2/3, 914 41 Nemšová pod číslom: OV/438/2020-3/PR-1264/2020 dňa 
22.05.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.05.2020.  
 
    Kolaudačné rozhodnutie stavebných objektov SO 03 Oddychová zóna, SO 07 
Sadové úpravy, SO 08 Osvetlenie cyklotrasy predmetnej stavby vydalo                      
pre stavebníka - Trenčiansky samosprávny kraj Mesto Nemšová, Mestský úrad 
Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová pod číslom: OV/439/2020-3/PR-
1265/2020 dňa 22.05.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.05.2020.  
 
   Uvedený nehnuteľný majetok je zaradený do majetku TSK a  je  evidovaný             
na inventárnej karte majetku číslo: 021 - 359 v nadobúdacej hodnote             
2623497,17 EUR. 

     Na základe vyššie uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu TSK návrh                
na rozhodnutie o zverení nehnuteľného majetku do správy správcu: Správa ciest 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, IČO: 
37915568  dňom podpisu Protokolu o odovzdaní a  prevzatí majetku TSK do správy.  
 
 

 


