
Dôvodová  správa 
 

I. Všeobecná časť 
 

Dňa 07.07.2014 schválilo Zastupiteľstvo TSK Zásady hospodárenia                        
s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej aj len ako „Zásady“). Dôvodom 
bolo zosúladenie postupov a úkonov pri nakladaní s majetkom samosprávneho kraja                  
s platnou legislatívou, a to  predovšetkým so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku 
vyšších územných celkov v platnom znení a odstránenie niektorých problémov 
aplikačnej praxe. Po dvoch rokoch používania nových Zásad v praxi vyvstala potreba 
drobných úprav. Táto potreba bola založená predovšetkým na praktických poznatkoch 
správcov majetku,  ako aj Úradu TSK, preto Zastupiteľstvo TSK na svojom XX. zasadnutí 
dňa 26.09.2016 prijalo Dodatok č. 1 k Zásadám. Od 1. februára 2017 vstúpil do účinnosti 
zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších 
predpisov, ktorý po uplynutí prechodného obdobia do 31. júla 2017 pre subjekty 
registrované v registri konečných užívateľov výhod zavádza od 1. augusta 2017 
povinnosť registrácie subjektov za zákonných podmienok v registri partnerov verejného 
sektora, pokiaľ chcú poskytovať a prijímať plnenia pre a od subjektov verejnej správy, 
vrátane samosprávnych krajov, na čo reflektoval schválený Dodatok č. 2 k Zásadám, 
ktorý Zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 03.07.2017. Dodatok č. 3 k Zásadám, 
ktorý Zastupiteľstvo prijalo na svojom zasadnutí dňa 25.03.2019, upravoval postup pri 
žiadostiach o zriadenie vecného bremena. 

 
V súlade s § 11 ods. 2 písm. b) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 

územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov si 
dovoľujeme predložiť Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja návrh Zásad 
hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja.  
 
II. Osobitná časť 
 

V dňoch od 13.07.2020 do 18.12.2020 vykonal Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej 
republiky na TSK kontrolu na základe plánu kontrolnej činnosti NKÚ SR na rok 2020 
v rámci strategickej oblasti efektivita a transparentná verejná správa.  

Dňa 08.02.2021 bola spísaná Zápisnica o prerokovaní protokolu o výsledku 
kontroly, v ktorej bol stanovený termín na prijatie opatrení na odstránenie zistených 
nedostatkov na deň 12.03.2021 a termín na predloženie správy o splnení, resp. plnení 
prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov na deň 30.07.2021. 

Na odstránenie nedostatkov zistených touto kontrolou bolo prijatých 9 opatrení. 
Jedným z prijatých opatrení bola aj úprava Zásad hospodárenia s majetkom TSK tak, 
aby definovali trvale prebytočný majetok v súlade so zaužívaným procesom 
posudzovania možnosti jeho využitia a príslušné ustanovenia podmienok OVS tak, aby 
z nich bol jednoznačne zrejmý spôsob a lehota oznámenia prijatia návrhu v prípadoch, 
keď sa do OVS prihlási len jeden uchádzač, aby obsahovali konkrétne príklady 



výnimočnosti prevodu/nájmu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a opraviť 
prerokovanie spôsobu prevodu/nájmu majetku. 

Predkladaný návrh zapracováva všetky kontrolné zistenia NKÚ a taktiež reviduje 
niektoré z ďalších oblastí, tak, aby boli v súlade s reáliami TSK. 

Nakoľko by išlo už v poradí o štvrtú úpravu Zásad z roku 2014,  navrhuje sa 
z dôvodu prehľadnosti prijatie nových komplexných Zásad. Materiál obsahuje aj 
dokument s prehľadom zmien oproti doterajšiemu obsahu Zásad. 
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