
Dôvodová správa 
 

 
I. Všeobecná časť  
 

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne je zriaďovateľom kultúrneho 
zariadenia  Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín, 
IČO: 34059199 (ďalej v texte len „Trenčianske múzeum v Trenčíne“).   

 
Trenčianske múzeum v Trenčíne má okrem postavenia kultúrneho zariadenia aj 

postavenie správcu zvereného majetku vo vlastníctve zriaďovateľa v  súlade so zákonom 
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a so  
Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja schválenými 
uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 137/2014 zo dňa 
07.07.2014 (ďalej v texte len „zásady“). 

 
Podľa VI. časti, článok 32, ods. 1 zásad - neupotrebiteľný majetok je majetok, 

ktorý pre svoje úplné opotrebenie, poškodenie, zastaranosť alebo nehospodárnosť 
v prevádzke nemôže slúžiť svojmu účelu. Za neupotrebiteľný majetok sa považujú aj 
budovy a stavby, ktoré treba odstrániť v dôsledku bezpečnosti alebo v dôsledku novej 
výstavby, prestavby alebo rozšírenia stavby.  

 
Podľa VI. časti, článok 32, ods. 2 zásad - v prípade, ak neupotrebiteľný majetok 

v dôsledku morálneho a fyzického opotrebovania už nemôže slúžiť svojmu účelu 
(väčšinou už s nulovou zostatkovou hodnotou) a tento majetok sa nepodarilo predať 
(napr. na súčiastky), správca (alebo Úrad TSK) uskutoční jeho fyzickú likvidáciu v súlade 
s interným predpisom TSK. 
 
           Podľa VI. časti,  článok 32 ods. 3 zásad - o vyradení majetku z evidencie formou 
fyzickej likvidácie rozhoduje Zastupiteľstvo TSK, ak ide o nehnuteľný majetok (stavby) 
a hnuteľný alebo nehmotný majetok v nadobúdacej hodnote nad 350 000 Eur alebo, ak 
zostatková hodnota majetku je nad 35 000 Eur.    

 
           Podľa VI. časti, článok 32 ods. 4 zásad  - návrh na vyradenie majetku spôsobom 
fyzickej likvidácie spolu s prílohami predkladá štatutárny orgán správcu na schválenie 
kompetentnému orgánu prostredníctvom vecne príslušného organizačného útvaru 
a riaditeľa Úradu TSK.  
 
 
II.  Osobitná časť  
 

Trenčiansky samosprávny kraj je vlastníkom majetku zvereného do správy 
správcovi Trenčianske múzeum v Trenčíne, evidovaného na Inventárnej karte 
dlhodobého hmotného a nehmotného majetku pod inventárnym číslom: 1–22 s názvom: 
bezpečnostná zábrana. Predmetný majetok bol nadobudnutý v roku 2003 v nadobúdacej 
hodnote 1 032 773,94 Eur.  Jeho zostatková hodnota k  31.12.2015 je  888 185,58 Eur.  

 
Štatutárny zástupca Trenčianskeho múzea v Trenčíne, riaditeľ Mgr. Peter 

Martinisko, listom č.: TMS/2016/56-1 zo dňa 21.01.2016, TSK doručený 26.01.2016,  
požiadal o súhlas na odstránenie kovových zábran – Trenčiansky hrad. K žiadosti bola 
priložená inventárna karta. Následne správca predložil aj dokumenty zabezpečené 
správcom, priložené v prílohe tohto materiálu, a to: 

 
1. Odborné stanovisko statika k uvažovanému odstráneniu kovových zábran statika 

stavieb Ing. Jozefa Závackého,  EUR ING  –  GeoStat,  Soblahovská 15,  Trenčín  zo 
dňa 16.09.2015 (ďalej v texte len „odborné stanovisko“)  

 



 

 

2. Znalecký posudok číslo 9/2015 zo dňa 29.09.2015 vypracovaný znalcom Ing. 
Mariánom Maruškom  za účelom  určenia výšky nákladov na odstránenie kovovej 
konštrukcie na zabezpečenie ochrany majetku a  osôb na príjazdovej ceste na 
Trenčiansky hrad (ďalej v texte len „znalecký posudok“).  

 
Z odborného stanoviska statika vyplýva:  
 
„Bezpečnostná zábrana sa  nachádza na príjazdovej ceste do objektu 

Trenčianskeho hradu a bola vybudovaná tesne po havárii časti západného opevnenia 
hradu v roku 2003 v trajektórii pravdepodobného pádu muriva hradby v prípade zrútenia 
zvyšnej časti opevnenia do priestoru prístupovej cesty od bývalej vodárne k pokladni.  

Ide o dočasnú kovovú konštrukciu, ktorá sa skladá z oceľových valcovaných 
profilov a z oceľových pletených lán. Dopadové plochy kameňov boli opatrené 
prikotvenou oceľovou zváranou sieťovinou a hustým oceľovým pletivom. Proti drobnej 
suti bola atakovaná plocha opatrená priehľadnou plastovou fóliou. Tuhá oceľová 
konštrukcia bola zakotvená cez oceľové platne do zeminy pomocou krátkych baranených 
pilót z oceľových valcovaných profilov, ktoré boli vo vodiacich drážkach po zabaranení 
privarené k oceľovým roznášacím platniam. 

Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2005 bola odbúraná trhlinou oddelená kritická 
časť po havárii uvoľnenej a rozrušenej hradby západného opevnenia,  stratili dočasné 
kovové konštrukcie bezpečnostných zábran svoj zmysel a nemá význam ich ďalej 
ponechávať v teréne. Obhliadka kovových konštrukcií zábran bola vykonaná tento rok 
(2015) a počas nej bola zistená nadmerná korózia ocele vo zvaroch a uvoľnené 
skrutkové spoje. Taktiež fólia je úplne roztrhaná a už vôbec neplní svoju úlohu.           
Uvažované odstránenie dočasnej konštrukcie bezpečnostných zábran nezvýši riziko 
ohrozenia života a zdravia ľudí, resp. ujmy na majetku vplyvom pádu kameňov a muriva 
do priestoru príjazdovej cesty medzi bývalou vodárňou a pokladňou. Je však potrebné 
ohlásiť búracie práce so špecifikáciou pracovného postupu demontáže a odvozu 
materiálu.“ 

 
Zo znaleckého posudku vyplýva: 
 

a) Výška nákladov na odstránenie oceľovej konštrukcie (vrátane stavebných 
a sadovníckych úprav po demontáži oceľovej konštrukcie): 

 
 bez DPH  -  33 810,00 Eur,  
 s DPH      -  40 570,00 Eur.   

 
b) Výnos z predaja oceľovej konštrukcie 4 684,00 Eur, z toho: 

 za oceľové profily       343 278,45 kg x 0,13 Eur/kg          -  4 463,00 Eur,  
 KARI siete, pletivo, laná, kotvy  3 683,675 kg x 0,06        -     221,00 Eur. 

                                                         
          Odstránenie oceľovej konštrukcie bude samozrejme predmetom verejného 
obstarávania a je predpoklad, že reálna cena bude nižšia ako určil znalec. 
 
                                     
   Predmetný návrh bol prerokovaný v Komisii školstva, kultúry, mládeže a športu pri 
Z TSK a v Komisii pre financie, rozpočet a investície pri Z TSK. Stanoviská komisií sú 
prílohami k predloženému návrhu. 


