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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. 
Odbor výstavby a rozvoja, po vykonaní inventarizácie a prehodnotení stavu projektovej dokumentácie, 
ktorá  je dlhodobo k dispozícii nevyužitá v investičnom procese, navrhuje vyradiť projektovú 
dokumentáciu  z majetku mesta postupom selektívneho výberu po etapách.  
 
1.etapa  bola ukončená a uznesením č.256/2019-MZ zo dňa 05.09.2019 Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
schválilo návrh na vyradenie neaktuálnej projektovej dokumentácie z majetku mesta v zmysle 
priloženého materiálu a jeho príloh (odporučené  uzn. č.6/2019 zo dňa 16.01.2019 Komisie MZ 
v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť na zasadnutí konanom dňa 
10.01.2019  a uzn.č.507/2019-MR, zo dňa 20.08.2019 zo zasadnutia Mestskej rady na  ktorom 
mestská rada odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre vyradiť PD z majetku mesta) 
 
2. etapa: 

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). V zmysle opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a  v zmysle 
odporučení auditora Vám predkladáme: 
1./ Zoznam PD určených na vyradenie z majetku mesta (2. etapa-r.2000-2015) 

2./ Zoznam projektovej dokumentácie ZsVS , ktorý tvorí prílohu č.1 návrhu na základe 
zmluvy č. 798/Ne-14/2008 č.j. 813/08/OVaR-INV o prevode práv a povinností, práva stavby, 
projektových dokumentácií a o zmene stavebníka 11 stavieb: „Kanalizácia Janíkovce“, 
„Nitra-Dolné Krškany, kanalizačný systém I.-IV. etapa, Nitra- Dolné Krškany, kanalizačný 
rad V. etapa, 2. časť“, „Kanalizácia Krškany- časť Dolné Krškany, VI. Etapa, „Kanalizácia 
párovské Háje-Lukov Dvor“, „Nitra, Hornostavská ulica- verejný vodovod a verejná 
kanalizácia, „Nitra-Zobor, Jaseňová ulica-Kanalizácia splašková“, „Nitra – Mlynárce, 
Krompašská ulica- kanalizácia“, „Nitra-Kynek, kanalizácia“, „Kanalizačná stoka- Fabrická 
ulica, Nitra“, „Odkanalizovanie Drážoviec“ uzatvorenú dňa 21.4.2008.Pri inventarizácii 
a následne i kontrolou bolo zistené , že projektová dokumentácia v zmysle horeuvedeného 
bola odovzdaná zástupcovi ZsVS , a.s. Predmetná zmluva bola uzatvorená medzi prevodcom 
(Mesto Nitra) a nadobúdateľom (Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.). V zmysle čl. 
IV. tejto zmluvy prevodca prevádza a nadobúdateľ preberá celú, resp. časť projektovej 
dokumentácie stavby v rozsahu podľa predmetu prevodu pre stavbu za 1 Sk. Projektová 
dokumentácia bola odovzdaná zástupcovi ZsVS dňa 10.9.2018 (v zmysle predloženého 
protokolu). Zoznam projektovej dokumentácie uvádzame v  prílohe č.1 k návrhu. Účtovne je 
projektová dokumentácia vedená na aktívach mesta na účte 042, čo  je v rozpore so smernicou 
primátora mesta Nitry  č.4/2009,  z toho dôvodu je potrebné vykonať nápravu v súlade 
s bodom 8./ prijatých opatrení ku kontrole: 
„Zabezpečiť okamžité vyradenie dokumentácie z účtu 042 s následným účtovným vyrovnaním, 
t.j. patriace do kategórie 6 – projektová dokumentácia k odovzdaniu Západoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti, a.s. (ZsVS).“  
3./Zoznam neaktuálnej PD (ÚHA a DaCH) 
  
 

 



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, Komisie MZ a Mestskej rady v Nitre: 
 
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 24.10.2019 uznesením č. 177/2019 zo dňa 24.10.2019 
odporúča MZ schváliť vyradenie predmetnej projektovej dokumentácie z majetku mesta Nitra  
Hlasovanie: za-8, proti-0, zdržal sa-0  



 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú 
činnosť na zasadnutí konanom dňa 24.10.2019 uznesením č. 178/2019 zo dňa 24.10.2019 
odporúča MZ schváliť vyradenie predmetnej projektovej dokumentácie-2. etapa z majetku 
mesta Nitra  
Hlasovanie: za-8, proti-0, zdržal sa-0  
 
Uznesenie Mestskej rady v Nitre:  
Mestská rada v Nitre prerokovala tento materiál na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 
dňa 5. 11. 2019 a uznesením č. 676/2019-MR odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
vyradiť projektovú dokumentáciu z majetku mesta – neaktuálna PD – 2. etapa, ZsVS, ÚHA 
a DACH podľa predloženého materiálu a jeho príloh  
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