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Mesto Nemšová 

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
DŇA  26.10.2022 

 
K bodu:  Návrh na vyradenie projektových dokumentácií z účtu 042 ako zmarené investície  

                                   

Spracoval:  Ing. Júlia Barbuščák  

Schválil:   Ing. Rudolf  Kúkel, PhD. 

    

Predkladá:  Ing. Júlia Barbuščák 

Materiál obsahuje: Návrh uznesenia 

Dôvodovú správu 

Počet výtlačkov:  21 

Rozdeľovník:  členovia MsZ - 13x 

primátor mesta 

prednosta MsÚ 

                            MsÚ – hlavná kontrolórka  

                            VPS-   vedúci VPS, m.p.o. 

                            MsÚ – oddelenie správne, soc. vecí, podnikania, život. prostredia a kultúry 

                            MsÚ – oddelenie finančné a správy majetku mesta 

                            MsÚ – oddelenie výstavby    

  MsÚ - archív 

 

 

Prerokované :    

 v  Komisii finančnej a správy majetku mesta dňa   19. 10.2022 - stanovisko predloží predseda 

v Komisii životného prostredia a výstavby dňa      19. 10.. 2022 – stanovisko predloží predseda 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

N á v r h    n a    u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 

 

s c h v a ľ u j e   

v y r a d e n i e   projektových dokumentácií uvedených v dôvodovej správe v celkovej hodnote 199 960, 48 € 

zaúčtovaných na účte 042    
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Dôvodová správa 

 

K bodu:   Návrh na vyradenie projektových dokumentácií z účtu 042 ako zmarené investície 

 

  V zmysle článku 12 VZN mesta Nemšová č. 4/2012 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 

Nemšová a v súlade s návrhom Likvidačnej a škodovej komisie predkladáme zoznam pre budúcnosť 

nepoužiteľných projektových dokumentácií z obdobia rokov 2008 -2014 vedených na účte 042 v účtovníctve 

mesta Nemšová. Pri poslednej inventarizácii majetku mesta Nemšová k 31.12.2021  boli tieto investície 

vyhodnotené ako nepoužiteľné a k 31.12.2021 k nim bola  vytvorená opravná položka ako korekcia tohto majetku 

v 100% výške v súlade so zásadami opatrnosti, keďže existoval opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty 

majetku pod jeho účtovnú hodnotu. 

Nepoužiteľnosť projektovej dokumentácie vychádza z meniacich sa technologických postupov, noriem, 

cien materiálu a stavebných prác, zo zmeny investičných zámerov, z neúspešných žiadostí o pridelenie 

nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ. Na základe týchto projektových dokumentácií nie je možné 

plánované investičné projekty realizovať a nie je ich možné ani inak využiť. Ide o majetok, ktorý v zmysle 

platných postupov účtovania nespĺňa podmienky pre zaradenie do dlhodobého hmotného majetku a je potrebné ho 

po schválení zastupiteľstvom mesta Nemšová vyradiť a odpísať ako zmarené investície. 

Vyradením týchto dokumentácií z vyššie uvedeného účtu nebudú tieto skartované, ale vedené v rámci 

archivácie dokumentov v takom rozsahu v akom boli k dnešnému dňu zachované, avšak sú nepoužiteľné v 

investičných zámeroch mesta Nemšová.  

Jedná sa o nasledovné projektové dokumentácie: 

 

Bezpečný sused 4 000,00 € Branislav  Cvacho Rok 2010 Fa 107/2010 + objednávka 

Projektová dokumentácia bola vypracovaná v rámci cezhraničnej spolupráce na akciu „Bezpečný sused“ medzi 

Nemšovou a Hlukom v roku 2010, jej použitie v minulých rokoch zrealizované nebolo, v súčasnosti je 

nepoužiteľná 

 

Spevňovanie potokov 29 488,20 € Orco Projection, s.r.o. Rok 2009 Zmluva o dielo 

č.02/NEM/2009 

Predmetom Zmluvy o dielo bolo vypracovanie projektovej dokumentácie na spevňovanie brehov potokov 

Ľuborčianskeho a Závadského a vykonávanie autorského dozoru v roku 2009, použitie v minulých rokoch 

zrealizované nebolo, v súčasnosti je nepoužiteľné 

 

Uzatvorenie skládky 

 

23 700,46 

 

PIO Keramoprojekt Rok 2008 Zmluva o dielo 

Revitalizácia skládky 3 160,06 Keramospol TRADE Rok 2008 Zmluva o dielo 

Zmluvy o dielo na projektovú dokumentáciu na stavbu „Uzatvorenie skládky TKO Volovce – Ľuborča Nemšová“ 

a inžinierske práce „Revitalizácia územia Skládky odpadov Volovce“ uzatvorené v roku 2008  neboli v aktuálnych 

rokoch použité a zaradené do majetku mesta Nemšová, v súčasnosti sú nepoužiteľné 

 

Oprava kúpaliska  9 996,00 Hutní Projekt Frýdek-

Mýstek, a.s. 

Rok 2014 Zmluva o dielo č. 1/10/2014 

PD na stavbu „Oprava areálu letného kúpaliska Nemšová“ – projekt pre stavebné povolenie s podrobnosťou 

projektu pre realizáciu stavby nebola použitá a v súčasnosti je neupotrebiteľná 

 

Rekonštrukcia CSS 77 026,49 PIO Keramoprojekt Rok 2009-

2011 

Fa 877/09 + Zmluva  

Predmetom Zmluvy o dielo a Mandátnej zmluvy z roku 2009 bolo: inžinierska činnosť pre získanie vstupných 

podkladov a stavebného povolenia, stavebný zámer, architektonická štúdia, projekt stavby  a realizačný projekt 

k stavbe „Rekonštrukcia a rozšírenie CSS v Nemšovej“. Fakturované činnosti neboli použité a zaradené, 

v súčasnosti sú nepoužiteľné     

 

Revitalizácia  

centr. zóny 

34 572,67 

 

Pio Keramoprojekt Rok 2009 Fa 161/09 + Zmluva 

Realizačný projekt k revitalizácii centrálnej mestskej zóny bol predmetom Zmluvy o dielo uzatvorenej v roku 

2009 a predmetom fakturácie v roku 2009, nebol zaradený a v súčasnosti je neupotrebiteľný 

 



3 

 

   

Zmena palivovej 

základne 

4 165,00 TZB Technológie Rok 2009 Fa 1006/2009+Zmluva 

Predmetom Zmluvy o dielo uzatvorenej v roku 2009 bolo vypracovanie PD pre žiadosť o nenávratný finančný 

príspevok týkajúci sa projektu „Zmena palivovej základe v meste Nemšová“ , k realizácii nedošlo, v súčasnosti je 

neupotrebiteľný 

 

Úprava územia 

cyklotrasy 

13 851,60 AWE ATELIER, s.r.o. Rok 2010 Fa 64/2010 + Zmluva 

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie k „Úprava územia cyklotrasy s vybudovaním zázemia v meste 

Nemšová“ vypracovaná na základe Zmluvy o dielo z roku 2010 nebola použitá, v súčasnosti je neupotrebiteľná 

 

Hodnota na vyradenie spolu 199 960,48 € 

 

 

 

Vypracovala: Ing. Júlia Barbuščák, vedúca oddelenia finančného a správy mestského majetku 

 


