
Dôvodová správa 

 

I. Všeobecná časť 

V súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku a vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho 
samosprávneho kraja v platnom znení,  Zastupiteľstvo TSK, uznesením č. 158/2018 
zo  dňa 26.11. 2018 rozhodlo o neupotrebiteľnosti nehnuteľného majetku TSK 
v správe Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej „SCTSK“). 

 

II. Osobitná časť 

Zastupiteľstvo TSK dňa 26.11. 2018 schválilo uznesením č. 158/2018 vyradenie 
nehnuteľného majetku TSK v správe SC TSK z evidencie formou fyzickej likvidácie.  
Jednalo sa o čerpacie stanice PHM spolu s prístreškami  v Trenčíne, v Novom Meste 
nad Váhom, na Myjave a v Púchove. 

Z dôvodu možného využitia jestvujúcich prístreškov na  uloženie techniky, strojov, 
vozidiel v Trenčíne, v Novom Meste nad Váhom a na Myjave, SC TSK požiadala 
o zmenu schváleného uznesenia. V skutočnosti dôjde k tomu, že na 
cestmajsterstvách v Trenčíne, v Novom Meste nad Váhom a na Myjave jestvujúce 
prístrešky zostanú zachovalé a odstránené budú  odborne spôsobilou spoločnosťou 
len nadzemné naftové nádrže s výdajnými stojanmi. 

Na cestmajsterstve v Púchove nadzemná naftová nádrž s výdajným stojanom bude 
odstránená spolu s prístreškom. 

Na základe vyššie uvedeného žiadame o vyradenie „časti  nehnuteľného majetku“ 
a to nadzemných naftových nádrží a výdajných stojanov na jestvujúcich 
cestmajsterstvách v Trenčíne, v Novom Meste nad Váhom a na Myjave. Jestvujúce 
prístrešky na týchto 3 cestmajsterstvách zostanú zachované, na cestmajsterstve 
v Púchove bude prístrešok odstránený spolu s nadzemnou naftovou nádržou. 

 

Názov majetku: TN Čerpacia stanica PHM    
Bližšia špecifikácia: časť nádrž a výdajný stojan 
Umiestnenie: cestmajsterstvo Trenčín 
Účet: 021-1 
Inventárne číslo: 021-10/11 
Dátum zaradenia: 31.12.1995, 30.10. 1999 
Obstarávacia cena:12 695,68 eur 
Ukončenie užívania: rok 2014 
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Názov majetku: NM Čerpacia stanica PHM  
Bližšia špecifikácia: časť nádrž a výdajný stojan 
Umiestnenie: cestmajsterstvo Nové Mesto Nad Váhom 
Účet: 021-1 
Inventárne číslo: 021-10/38 
Dátum zaradenia: 31.10. 1997 
Obstarávacia cena: 3 299,48 eur 
Ukončenie užívania: rok 2015 
 
 

Názov majetku:  MY Čerpacia stanica PHM  
Bližšia špecifikácia: Nadzemná naftová nádrž 
Umiestnenie: cestmajsterstvo Myjava 
Účet: 022-4 
Inventárne číslo: 022-4/207 
Dátum zaradenia 01.10.2003 
Obstarávacia cena: 3 558,85 eur 
Ukončenie užívania: rok 2014 
 
 
Názov majetku: Čerpacia stanica PHM s prístreškom 
Umiestnenie: cestmajsterstvo Púchov 
Účet: 021-1 
Inventárne číslo: 1811-20 
Dátum zaradenia: 01.03. 2013 
Obstarávacia cena: 642,50 eur 
Ukončenie užívania: 17.06.2013 
 
 

Strana 2 z 2 
 


