
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Likvidačnej a škodovej  komisie Mesta Nemšová  zo dňa 04. 02. 2022 

  

Prítomní: Milan Patka, Ing. Júlia Barbuščák, Mgr. Beáta Belková,  

Likvidačnej a škodovej komisii boli predložené závery ÚIK a ČIK z vykonanej fyzickej inventarizácie 
dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, ako aj majetku vedeného v operatívnej evidencii mesta Nemšová, 
konkrétne nehnuteľností, t. j stavby a pozemky.  Výsledkom tejto inventarizácie sú  návrhy na vyradenie majetku 
z evidencie a jeho následná likvidácia. 

Jedná sa o : 

Pozemky : 

Parcela C 1041/69 Nemšová      6,70  € 

Parcela C  4507     213,50 € 

Parcela E 35/11 Ľuborča                 102,53 € 

Parcela E21/12 Ľuborča                 464,37  € 

Uvedené pozemky sú zaradené v majetku Mesta Nemšová, porovnaním so skutočnosťou, t. j. s  listami 
vlastníctva sa zistilo, že na listoch vlastníctva sa nenachádzajú, preto ich inventarizačná komisia navrhla na 
vyradenie z majetku mesta a zosúladenie účtovného stavu so skutočnosťou. 

Stavby: 

Sadové úpravy ČOV      4 597,22 €           zaradené v roku 2002  

Hrubé terénne úpravy ČOV  34 759,08 €  zaradené v roku 2002 

Odkanalizačná čerp. stanica                 7 291,87 €           zaradené v roku 2002 

V roku 2016 boli zahájené práce na diele "Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV 
Nemšová", ktorej predmetom bolo vybudovanie cca 80 km novej kanalizácie a rekonštrukcia ČOV Nemšová. V 
súvislosti s rekonštrukčnými prácami na ČOV bolo potrebné zlikvidovať a na novo vybudovať budovu ČOV s 
novou technológiou a novými stavebnými objektami. Z uvedených dôvodov došlo k výrazným stavebným 
zmenám pri ktorých bol tento majetok zlikvidovaný a je potrebné už neexistujúci majetok v nulovej zostatkovej 
cene vyradiť a zosúladiť účtovný a skutočný stav. 

Ďalší majetok určený na vyradenie: 

Názov     Rok zaradenia   OC  ZC 

 Oplotenie vodného zdroja v Kľúčovom   2002    769,44      0 

 Záchytná šachta na ulici J. Lacu   2006              3556,47          874,37 

Mestský internet    2008              1622,19      0  

Mestský internet    2008              8623,02      0 

Mestský rozhlas Kľúčové (rozvod)               2002    995,82                     0 

Mestský rozhlas Nemšová (rozvod)              1967            12128,36                      0 

Tento majetok je nefunkčný a opotrebený, internety a rozhlasové  rozvody sú morálne zastarané a nepoužívané, 
oplotenie vodného zdroja bolo už dávnejšie zničené a odstránené, záchytná šachta neexistuje. 



Na zosúladenie majetku s jeho skutočným stavom  inventarizačná komisia dala návrh na  jeho vyradenie 
z majetku Mesta Nemšová    

Likvidačná a škodová komisia na svojom zasadnutí schválila závery inventarizačnej komisie vyradiť vyššie 
uvedený nehnuteľný majetok v celkovej obstarávacej cene vo výške 75 130,57 ,- €  a v zostatkovej cene 874,37 
€   z účtovníctva majetku Mesta Nemšová a preto v súlade s VZN mesta Nemšová č. 4/2012 Zásady 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nemšová, čl.12 odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta 
Nemšová rozhodnúť o   v y r a d e n í   tohto majetku z účtovníctva Mesta Nemšová  

 

Dopravné prostriedky: 

Avia požiarne auto TN 600BL (pôvodná ŠPZ TN 97-60), zaradené do majetku mesta 31.12.1993 
v nadobúdacej cene 6 316,70 €, zostatková cena je nulová.  

Vozidlo je dlhodobo nepoužívané, nie je prevádzky schopné a prípadná oprava by bola nerentabilná . Likvidačná 
a škodová komisia navrhuje  v čo najkratšom čase vyradiť vozidlo z evidencie vozidiel v zmysle platných 
právnych predpisov SR a urobiť úkony k jeho odpredaju, či darovaniu. Ak by sa vozidlo odpredať, či darovať 
nepodarilo bude ho  treba postúpiť na  fyzickú likvidáciu.  

 

 

Za likvidačnú komisiu:  

 

Milan Patka, predseda komisie 

 

Ing. Júlia Barbuščák, člen komisie 

 

Mgr. Beáta Belková, člen komisie: 

 

V Nemšovej 04.02.2022 

 

 

Prílohy:  

Zoznam nehnuteľného majetku navrhovaného na vyradenie 

 


