
Návrh na schválenie financovania združenej investície medzi Prešovským samosprávnym krajom 
a Obcou Štrba s názvom „Dobudovanie lyžiarskeho bežeckého areálu na Štrbskom Plese – objekt 
pre snežné pásové vozidlá a techniku“. 
 
 Na základe žiadosti Obce Štrba č.k.:2202/2017 zo dňa 25.09.2017 o spolufinancovanie 
investície pod názvom „Dobudovanie lyžiarskeho bežeckého areálu na Štrbskom Plese – objekt pre 
snežné pásové vozidlá a techniku.“ 

Táto združená investícia bude predstavovať samostatné stavebné dielo pozostávajúce 
z realizácie nového objektu pre snežné pásové vozidlá a techniku. Ide o jednopodlažnú budovu o dĺžke 
22 m a šírke 11,9 m, v ktorej sa vytvoria podmienky pre snežné pásové vozidlá a techniku potrebnú  na 
prevádzku lyžiarskeho bežeckého areálu  a technicko-sociálne zázemie  v športovom areáli Štrbského 
Plesa. Obec má k pozemku parc.č. 3609/4 a 3609/1, na ktorom sa bude stavba realizovať vlastnícky 
vzťah, pozemok je zapísaný na LV č. 1.  
 

Obec Štrba na toto stavebné dielo navrhuje združenú investíciu, kde PSK získa majetkový 
podiel. 
 
 Predpokladaný rozpočtový náklad predmetnej investičnej akcie uvedený v rozpočte projektovej 
dokumentácie je 216.000,00 EUR vrátane DPH. Skutočný rozpočtový náklad tejto investičnej akcie 
bude známy až po uskutočnení verejného obstarávania na dodávateľa stavby. 

 Po ukončení združenej investície je povinnosť združovateľov vysporiadať majetok, ktorý bol 
získaný výkonom činností financovanej zo združených prostriedkov a to podľa výšky vložených 
finančných prostriedkov jednotlivých združovateľov. 
 
 Obec Štrba do združenia na dosiahnutie dohodnutého účelu: 

a) vloží finančné prostriedky vo výške skutočnej obstarávacej ceny stavby na samostatný účet 
združenia, najneskôr v lehote 30 dní odo dňa účinnosti zmluvy o združení. Obec je povinná 
ako prvé vložiť finančné prostriedky na samostatný účet združenia, čo potvrdí výpisom zo 
samostatného účtu. O tejto skutočnosti predloží PSK ako združovateľovi bankový výpis o 
splnení tejto povinnosti v lehote 5 dní odo dňa vloženia finančných prostriedkov na 
samostatný účet, 

b) vykoná všetky činnosti a povinnosti súvisiace s dobudovaním lyžiarskeho bežeckého areálu 
na Štrbskom Plese podľa príslušných právnych predpisov, 

 
c) zabezpečí vykonanie všetkých potrebných činností smerujúcich k dosiahnutiu účelu 

združenej investície a zrealizuje výstavbu objektu pre snežné pásové vozidlá a techniku,  
 
d) po ukončení výstavby predloží vyúčtovanie združenej investície s návrhom na vysporiadanie 

majetku, ktorý bol získaný výkonom činnosti financovanej zo združených prostriedkov bez 
zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa ukončenia výstavby, 

 
e) zabezpečí zápis vlastníckych podielov do katastra nehnuteľností bez zbytočného odkladu, 
 
f) o pohyboch na samostatnom účte zriadenom pre výstavbu dobudovanie lyžiarskeho 

bežeckého areálu na Štrbskom Plese bude Obec poskytovať informácie PSK vždy po každej 
finančnej transakcii, minimálne však raz za mesiac, a to formou výpisu z účtu a účtovných 
dokladov, ktoré Obec prepošle PSK. 

 
 Komisia finančná pri Zastupiteľstve PSK Uznesením č. 35/2017 zo dňa 05. 10. 2017 odporučila 
Zastupiteľstvu PSK navrhovanú združenú investíciu schváliť. 
 
 


