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N á v r h    n a    u z n e s e n i e 
 

 

Mestská rada 19.4.2016 
 

- berie na vedomie 

Návrh na vyradenie hmotného majetku z evidencie mesta Prievidza 

- odporúča – neodporúča MsZ schváliť 

Návrh na vyradenie hmotného majetku z evidencie mesta Prievidza 

 

- odporúča – neodporúča MsZ 

Vyradiť hmotný majetok z evidencie mesta Prievidza v celkovej výške 15.933,76 Eur 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo 26.4.2016 
 

I.   berie na vedomie 

Návrh na vyradenie hmotného majetku z evidencie mesta Prievidza 

II.  schvaľuje – neschvaľuje 

Návrh na vyradenie hmotného majetku z evidencie mesta Prievidza 

III.  ukladá 

Vyradiť hmotný majetok z evidencie mesta Prievidza v celkovej výške 15.933,76 Eur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh na vyradenie hmotného majetku z evidencie mesta Prievidza 

 

 

     Na základe Zápisu zo zasadnutia vyraďovacej a likvidačnej komisie KaSS zo dňa 

18.1.2016 predkladáme návrh na vyradenie drobného hmotného majetku z evidencie mesta 

Prievidza. Predmetný majetok bol nadobudnutý kúpou v rokoch 1981 – 2013 celkovo 

v obstarávacej cene 15.933,76 Eur. V súčasnosti je jeho zostatková cena 0 Eur.  

      

 

Komentár: 

Výsledkom inventarizácie majetku KaSS v Prievidzi k 31.12.2015 boli návrhy na vyradenie 

fyzicky a morálne opotrebovaného, znehodnoteného a pre ďalšie používanie nevhodného 

hmotného majetku. Návrhy jednotlivých čiastkových inventarizačných komisií boli 

predložené nasledovne: 

ČIK 1 vo výške 8.267,09 Eur 

- inventár KaSS v kuchynke z hygienických a bezpečnostných dôvodov nevhodný, sklo 

popukané, z pohárov poodbíjané, utierky, uteráky zažltnuté, prederavené, 

- výpočtová technika nadobudnutá v rokoch 2003-2007 zastaraná, počítač nadobudnutý 

v roku 2011  - oprava základnej dosky nerentabilná, 

- nosiče CD, videokazety – používaním obohrané, nefunkčné, drobný majetok: stojany na 

noty skorodované, ikebany, vázy a poháre nepoužiteľné (odbité, popraskané), 

- šatníková stena – koženka popukaná, drevo vysušené, knihy znehodnotené, 

ČIK 2 vo výške 139,57 Eur 

- inventár v kuchynke KD Necpaly poškodený (poobíjaný), pokladníčka chýba kľúčik, 

ČIK 3 vo výške 1.575,36 Eur 

- nábytok v KD Malá Lehôtka nadobudnutý v rokoch 1981-1989 poškodený, nepoužiteľný, 

záclony nadobudnuté v roku 1997 zažltnuté, deravé, rebrík nebezpečný pre ďalšie 

používanie, 

ČIK 4 vo výške 798,89 Eur 

- nábytok v KD Veľká Lehôtka znehodnotený, elektrické spotrebiče: chladnička, rúra 

elektrická,  sporák – nefunkčné, prehrávač kazetový  – morálne opotrebenie, drobný 

majetok poškodený, nepoužiteľný, 

ČIK 5 vo výške 655,86 Eur 

- inventár KD Hradec zničený používaním, nepoužiteľný, hrnce obité, chladnička 

pokazená, prestala chladiť(rok nadobudnutia 1981), oprava nerentabilná, 

ČIK 9 vo výške 299,62 Eur 

- snímač knižnica DK pokazený, lopata zlomená, 

ČIK 10 vo výške 3.941,72 Eur 

- inventár knižnica Zapotôčky bol sťahovaním zničený, bezpečnostná signalizácia ostala 

v pôvodných priestoroch, tlačiareň a počítače morálne a fyzicky opotrebované, 

nekompatibilné s ďalšími zariadeniami (2005), 

ČIK 11 vo výške 255,65 Eur 

- kovová lístkovnica v knižnici Kopanice v zlom technickom stave, rýchlovarná kanvica 

prasknutá, snímač nefunkčný, 

 

  

 

                                                                                       Mgr. Dana Horná 

                                                                                         riaditeľka KaSS 












































