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18.  Návrh na vyradenie investícií z účtu 041 a 042 ako zmarené 

investície 
 

 

PREDKLADÁ:  Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok 

SPRACOVALI: Ing. Ján Záchenský, vedúci odd. výstavby a ŽP MsÚ v Pezinku 

                               Ing. Silvia Ruppertová, vedúca majetkového oddelenia MsÚ v Pezinku 

     

 

 

UZNESENIE MsR č. 2- ....../2020 
 

Mestská rada v Pezinku 

 

odporúča 
 

Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku, 

v zmysle ustanovenia § 4 ods. 5 písm. b), § 6, § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

 

schváliť 

 

 

návrh  na vyradenie investícií z účtu 041 a 042  ako zmarené investície a ich zúčtovanie do 

nákladov Mesta Pezinok nasledovne: 

 

1. vyradenie investícii evidovaných na účtoch 041  vo výške  96 324,96 € 

2. vyradenie investícii evidovaných na účtoch 042  vo výške  44 821,94 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) bez pripomienok  

 

b) s týmito pripomienkami 



Dôvodová správa: 
 

 

V súlade s  odporúčaním audítorky z vykonaného auditu za rok 2019 sú Mestskému 

zastupiteľstvu  v Pezinku predložené nasledovné návrhy na vyradenie zmarených investícií:  

 

1. vyradenie investícii evidovaných na účte 041  vo výške 96 324,96 € 

2. vyradenie investícii evidovaných na účte 042  vo výške 44 821,94 € 

 

 

Návrh na vyradenie obstaraného dlhodobého majetku ako zmarené investície 

 

Zmarená investícia je investícia, pri ktorej nedôjde k jej dokončeniu a v okamihu rozhodnutia 

subjektu verejnej správy o tom, že investícia nebude dokončená je nutné ju zaúčtovať do 

nákladov cez účet 548 v zmysle ustanovenia § 61 ods. 6 opatrenia Ministerstva financií 

Slovenskej republiky č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch 

účtovania a rámcovej účtovej  osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, 

štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov. 

 

 

Investície, ktoré navrhujeme vyradiť z účtu 041 ako zmarené investície : 

 

1. Projektová dokumentácia  križovatky  Bratislavská - Drevárska – 

 v sume 2 123,55  € 

Zdôvodnenie: 

Projektová dokumentácia bola realizovaná v roku 2004,  nespĺňa požadované parametre 

(intenzita dopravy), navrhujeme ju vyradiť. 

 

2. Projektová dokumentácia  na odvedenie vôd Cajlanská ul.  –  

v sume 2 850,03 € 

Zdôvodnenie: 

Projektová dokumentácia bola realizovaná v roku 2006,  nespĺňa v súčasnosti požadované 

parametre, navrhujeme ju vyradiť. 

 

3. Projektová dokumentácia  na Bytový dom 40 b.j. na Malokarpatskej ul.  –  

v sume 43 928,44 € 

Zdôvodnenie: 

Projektová dokumentácia bola realizovaná v roku 2009 za účelom vybudovania 40 b.j. na 

ulici Malokarpatská. Mesto Pezinok  predalo pozemok, na ktorom sa mala realizovať 

výstavba 40 b.j.. Projektovú dokumentáciu nie je možné použiť na iné miesto, navrhujeme ju 

vyradiť. 

 

4. Projektová dokumentácia  - Nadstavba MsÚ Pezinok  –  

v sume 24 966,04 € 

Zdôvodnenie: 

Projektová dokumentácia bola realizovaná v roku 2011, predpokladala prenájom ďalších 

priestorov, v súčasnosti sa nepočíta s využitím podkrovia, navrhujeme ju vyradiť. 

  

5. Projektová dokumentácia  - Cyklotrasa za krásami Pezinka –  

v sume 14 698,50 € 



Zdôvodnenie: 

Projektová dokumentácia bolo realizovaná v roku 2009,  nespĺňa požadované technické 

normy, navrhujeme ju vyradiť. 

 

6. Projektová dokumentácia – prestavba podkrovia na Kollárovej ul. 1 –  

v sume 2 257,18 € 

Zdôvodnenie: 

Projektová dokumentácia bolo realizovaná v roku 2008, v súčasnosti  nespĺňa požadované 

technické normy, navrhujeme ju vyradiť. 

 

7. Projektová dokumentácia – geodetické zameranie - Rekonštrukcia Bratislavskej 

ulice  –  

v sume 4 007,35 € 

Zdôvodnenie: 

Projektová dokumentácia bolo realizovaná v roku 2008, územie doznalo zmien, v súčasnosti 

je nepoužiteľné, navrhujeme ju vyradiť. 

 

8. Projektová dokumentácia – Hokejbalové ihrisko  v ZŠ Fándlyho  –  

v sume 1 493,87 € 

Zdôvodnenie: 

Projektová dokumentácia bolo realizovaná v roku 2007 a 2009,  projektová dokumentácia 

bola vypracovaná ako podklad pre spracovanie žiadosti o dotáciu v roku 2009 o  nenávratný 

finančný prostriedok zo zdrojov EÚ a SR. Keďže táto žiadosť mesta nebola v danom období 

schválená a aktuálne je už nepoužiteľná, navrhujeme ju vyradiť. 

 

 

Investície, ktoré navrhujeme vyradiť z účtu 042 ako zmarené investície: 

 

1. Geodetické zameranie obytnej zóny Rozálka a analýza územia –  

v sume 6 062,07€ 

Zdôvodnenie: 

Geodetické zameranie bolo realizované v roku 1998 a analýza územia bola realizovaná v roku 

2005, územným plánom došlo k zmene využitia územia (šport a rekreácia), navrhujeme ju 

vyradiť. 

 

2. Monitoring kanalizácie na Cajlanskej ulici –  

v sume 623,37  € 

Zdôvodnenie: 

Monitoring kanalizácie bol realizovaný v roku 2006 a bol vyhotovený ako podklad pre 

vypracovanie projektovej dokumentácie ,,Odvedenie vôd Cajlanská ul., realizácia sa 

neuskutočnila. Projektová dokumentácia je  zaradená na účte 041 a navrhnutá na vyradenie, 

z toho dôvodu navrhujeme monitoring vyradiť spolu s PD. 

 

3. Geodetické zameranie budovy pre nadstavbu MsÚ Pezinok –  

v sume 2 801,57  €  

Zdôvodnenie: 

Geodetické zameranie bolo realizované v roku 2007 ako podklad k vypracovaniu projektovej 

dokumentácie pre nadstavbu MsÚ Pezinok. Nakoľko projektová dokumentácia nie je 

použiteľná, navrhujeme ju vyradiť.      

 



4. Monitoring kanalizácia Pezinok –  

v sume 19 824,93  € 

Zdôvodnenie: 

Monitoring kanalizácie bol realizovaný v roku 2003, navrhujeme monitoring vyradiť. 

 

5. Projektová dokumentácia MŠ Svätoplukova Pezinok - modernizácia – 

 v sume 4 800,- € 

Zdôvodnenie: 

Obstaraná investícia projektovej dokumentácie je z roku 2014,  projektová dokumentácia bola 

vypracovaná ako podklad pre spracovanie žiadosti o dotáciu nenávratných finančných 

prostriedkov zo zdrojov EÚ a SR. Keďže táto žiadosť mesta nebola v danom období 

schválená a aktuálne je už nepoužiteľná (nové požiadavky), navrhujeme ju vyradiť. 

 

6. Projektová dokumentácia - Prestavba domu smútku v Pezinku –  

v sume 8 310,-  € 

Zdôvodnenie: 

Projektová dokumentácia bolo realizovaná v roku 2017 a 2018, nespĺňa požadovaný 

technický zámer, navrhujeme ju vyradiť. 

 

7. Projektová dokumentácia - Pumptracková dráha v Pezinku –  

v sume 2 400,-  € 

Zdôvodnenie: 

Projektová dokumentácia bolo realizovaná v roku 2018, nespĺňa požadované technické 

parametre a nie je navrhnutá na plánovanú plochu. 

 

 

 

Vyradením týchto dokumentácií a geodetických zameraní  z vyššie uvedených účtov nebude 

táto dokumentácia skartovaná, ale vedená v rámci archivácie dokumentov, avšak ako celok 

nepoužiteľná v investičných zámeroch mesta Pezinok. 

 

 

 

 

 

 

V Pezinku dňa 09.11.2020 

Spracovala: Silvia Nestarcová, referent výstavby 

 


