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Dôvodová správa-vyradenie  projektovej dokumentácie z majetku mesta 

     Odbor výstavby a rozvoja  predkladá dôvodovú správu o stave a využiteľnosti projektovej 
dokumentácie vedenej na odbore investičnej výstavby a rozvoja. Po vykonaní  inventarizácie 
a prehodnotení stavu projektovej dokumentácie , ktorá  je dlhodobo k dispozícii nevyužitá 
v investičnom procese, OVaR navrhuje vyradiť projektovú dokumentáciu  z majetku mesta 
vedenú na účte 042 (zoznam dokumentácie tvorí prílohu ku dôvodovej správe).      
Vysvetlenie uvádzame nasledovné: 

Z hľadiska technického využitia:  

1./ Projektová dokumentácia v procese investičnej výstavby  prestala byť aktuálna, z dôvodu 
zmien legislatívy, STN, funkčného využitia . Týmto nadobudla iba informatívny charakter 
s použitím pre potreby nových zámerov v daných lokalitách. 

2./Ako celok nie je použiteľná vo schvaľovacom procese pre vydanie územného rozhodnutia 
a stavebného povolenia. 
 
Z hľadiska účtovného: 
 
V  odporúčaní auditora (list zo dňa 16.04.2019) sa uvádza, že v prípade nemožnosti využitia  
alebo nemožnosti využitia v  plnom rozsahu , auditor  odporúča takéto položky odpísať, resp. 
tvoriť opravné položky podľa charakteru zníženia hodnoty.  
V zmysle záveru z kontroly ÚHK č.6/2019 zo dňa 26.3.2019 (kontrola stavu nedokončených 
investícií evidovaných na účte 042) sa uvádza, že tvorba opravných položiek dlhodobo 
nemôže nahrádzať zákonný a vnútornými predpismi upravený spôsob zaraďovania majetku 
do užívania.  
Vedenie položiek projektovej dokumentácie na účte 042 (v zmysle prílohy) na základe 
uvedených odporúčaní a nižšie uvedených stanovísk stratilo opodstatnenie, preto OVaR 
navrhuje  vyradiť projektovú dokumentáciu  z majetku mesta podľa predloženého materiálu 
a jeho príloh.  
V zmysle zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra §5 bod 2 Mestské 
zastupiteľstvo schvaľuje vo vzťahu  k majetku mesta  v zmysle písmena ff)  vyradenie 
prebytočného a neupotrebiteľného  nehnuteľného majetku. 
  
Zoznam  neaktuálnej projektovej dokumentácie  (príloha č.1)   
 
Stanoviská ÚIK a Komisie MZ: 
 
Uznesenie ÚIK : 
Ústredná inventarizačná komisia pri MsÚ v Nitre na svojom zasadnutí dňa 2.2.2018 
prerokovala  výsledky inventarizácie majetku a záväzkov Mesta Nitry  k 31.12.2017 so 
záverom odporučiť primátorovi mesta Nitry uložiť vedúcemu odboru investičnej výstavby 
a rozvoja vyradenie neaktuálnej, nepoužiteľnej dokumentácie z majetku mesta cez Mestské 
zastupiteľstvo.     



 
Uznesenie Komisie MZ v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú 
činnosť: 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú 
činnosť na zasadnutí konanom dňa 10.01.2019 uznesením č. 6/2019 zo dňa 16.01.2019 
odporúča MZ vyradiť projektovú dokumentáciu podľa predloženého materiálu a jeho príloh 
a zároveň odporúča prednostovi MsÚ v Nitre vypracovať podrobný postup pri zadávaní 
návrhov investičných akcií. 
Hlasovanie: za-6, proti-0, zdržal sa-0  
 
 
 

 










