
Dôvodová správa 

 

I. Všeobecná časť 

 

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne (ďalej len „TSK“) ako vyšší územný 
celok hospodári so svojim 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, ktorý vyšší územný celok zveril do správy 
alebo ktorý 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 Trenčianskeho samosprávneho kraja  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, odsekom 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: 
Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 

II. Osobitná časť 

 

Trenčiansky samosprávny kraj ako investor a stavebník realizoval stavbu:  

 Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište - Partizánske 

Dotknutá stavba bola povolená ohlásením stavebných prác na jednotlivé stavebné objekty 
a to:  pod č. OU-PD-OCDPK-2018/010119 zo dňa 05.04. 2018, stavebným povolením                  
č. j.: OU-PD-OCDPK-2016/011984-005 dňa 15.06. 2016 vydané príslušným špeciálnym 
stavebným úradom  - Okresným úradom v Prievidzi, Odborom cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií, následne bolo predĺžené  pod č.  spisu č. OU-PD-OCDPK-
2018/0017981-003 zo dňa 13.08. 2018. 



 

Stavebné práce boli  ukončené a zhotoviteľom odovzdané Trenčianskemu samosprávnemu 
kraju  Protokolom o odovzdaní a prevzatí diela zo dňa 30.11. 2020. 

Následne listom č. s.0050/2021/oIP1 zo dňa 08.09. 2021 Ministerstvo investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Sekcia IROP  súhlasilo s prevodom 
nadobudnutého a zhodnoteného majetku z nenávratného finančného príspevku 
prostredníctvom projektu č.302011F230  pod názvom: „Rekonštrukcia cesty č. II/579 
Hradište - Partizánske“  do správy organizácie: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho 
kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, IČO:37915568. 

Novovybudovaný nehnuteľný majetok je zaradený do majetku TSK a  je evidovaný                              
na inventárnej karte majetku č: 021-371 v obstarávacej cene 3 836 347,35 eur. 

Na základe vyššie uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja  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. 

Predkladaný materiál  bol prerokovaný na Komisii dopravy pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 
samosprávneho kraja a Komisii pre financie, rozpočet a investície pri Zastupiteľstve 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 
 

 

 


