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Dôvodová správa 

 

I. Všeobecná časť 

V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho 

kraja a príslušných dodatkov,  Článku 33, odseku (3), písmena c),  Zastupiteľstvo 

Trenčianskeho samosprávneho kraja  rozhoduje o vyradení neupotrebiteľného 

majetku z evidencie formou fyzickej likvidácie, ak ide o nehnuteľný majetok (stavby). 

Neupotrebiteľný majetok je majetok, ktorý pre svoje úplné opotrebenie, 

poškodenie, zastaranosť alebo nehospodárnosť v prevádzke nemôže už slúžiť 

svojmu účelu. Za neupotrebiteľný majetok sa považujú aj budovy a stavby, ktoré 

treba odstrániť z dôvodu bezpečnosti alebo v dôsledku novej výstavby, prestavby 

alebo rozšírenia stavby. 

 

II. Osobitná časť 

Trenčiansky samosprávny kraj je výlučným vlastníkom nehnuteľného majetku 

– NM Prístrešok pre autá a dielňa,  nachádzajúceho sa na pozemku registra CKN                          

č. 2158/2 k. ú. Nové Mesto nad Váhom   v  správe Správy ciest Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 01 Trenčín (ďalej len „Správa ciest TSK“) 

nachádzajúceho  sa na cestmajsterstve  v Novom Meste nad Váhom, evidovaného 

v účtovnej evidencií správcu ako: 

Názov majetku: Prístrešok pre autá a dielňa 

- inventárne číslo: 021-10/19 

- dátum zaradenia do majetkovej evidencie: 31.12. 1972 

- celková obstarávacia cena: 15 221,57 eur,  z toho:  

 prístrešok 13 901,71 eur 

 dielňa         1 319,86 eur 
 

 

Dňa 15.03. 2021 bola na Trenčiansky samosprávny kraj doručená žiadosť                      

Správy ciest TSK o vyradenie neupotrebiteľnej  časti majetku – „prístrešku                         

pre autá“  fyzickou likvidáciou. 

Objekt je samostatne stojací v areáli  cestmajsterstva Správy ciest TSK v Novom 

Meste nad Váhom. Objekt slúži na parkovanie nákladných vozidiel a inej 

automobilovej techniky pre správu a údržbu ciest. Prístrešok je už niekoľko rokov 

schátralý, staticky nevyhovujúci. Strešná krytina z vlnitého eternitu je nevyhovujúca, 

poškodená, deravá a zateká. Nosnú konštrukciu prístrešku tvorí oceľová konštrukcia 

– priečne väzby zložené zo stĺpov a priehradných väzníkov trojuholníkového tvaru 

rozpätie 5,0m. Vpredu je prístrešok otvorený, vzadu je pevná murovaná stena. 
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Z hľadiska statiky nosných konštrukcií je objekt nevyhovujúci, je v zlom technickom 

stave, nevyhovuje  súčasne platným STN. Po odstránení prístrešku  Správa ciest 

TSK plánuje vybudovať nový prístrešok pre vozidlá. 
 

Pohľad čelný /azbestocementová krytina, čelné stĺpy/ 

 

 
 

 

 

Pohľad zadný na strechu prístrešku 
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Pohľad na strešnú konštrukciu 

 

 
 

 

 

 

Správa ciest TSK zabezpečila vypracovanie  Odborného statického posudku – 

prístrešok pre techniku na parc. č. CKN 2158/2 Nové Mesto nad Váhom, 

vypracovaného  spoločnosťou Malastav, s.r.o. Trenčín, viď. príloha. 

Záverom odborného posudku autorizovaného inžiniera pre statiku je nasledovné: 

Vzhľadom na súčasný stavebný stav prístrešku, nevyhovujúci stav strešnej 

konštrukcie, krytiny a trúbkových oceľových väzníkov, ktoré sú z hľadiska únosnosti 

poddimenzované navrhujem objekt „prístrešok  pre techniku na parcele                              

CKN č. 2158/2 k.ú. Nové Mesto nad Váhom“, odstrániť. Objekt zároveň nevyhovuje 

ani súčasným potrebám správy ciest  z  hľadiska umiestnenia automobilovej 

techniky. Po odstránení bude postavený nový prístrešok pre techniku. 

 

Predkladaný materiál  bol prerokovaný na Komisii dopravy pri Zastupiteľstve 

Trenčianskeho samosprávneho kraja  a  Komisii  pre financie, rozpočet a investície 

pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 

 


