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Dôvodová správa 

V zmysle platnej Internej smernice IS - 80 Zásady hospodárenia s majetkom mesta 
Prievidza, bod 7.1.3., písmeno b), kedy o prebytočnosti hnuteľného majetku rozhoduje 
MsZ, a na základe Zápisu z vyraďovacej, oceňovacej a likvidačnej komisie pri MsÚ Prievidza 
zo dňa 11.11.2019, predkladáme návrh na vyradenie hmotného majetku: 

• Osobné motorové vozidlo Volkswagen Passat 2.0 TDI BMT Comfortline 4MOTION, 
EVČ PD722ET, rok výroby 2014, s počtom najazdených km 288 211, v celkovej 
obstarávacej cene 29 800,00 eur. 

Hlavnými dôvodmi návrhu na vyradenie sú najmä technická opotrebovanosť, nákladná 
údržba a z toho vyplývajúca nerentabilná prevádzka. Na uvedené motorové vozidlo bol 
vypracovaný znalcom Ing. Vladimírom Šramkom, znalecký posudok (ZP), podľa ktorého je 
všeobecná hodnota vozidla 6 733,00 eur. 

Komisia po zvážení všetkých okolností odporučila motorové vozidlo vyradiť z evidencie 
majetku mesta a následne ho ponúknuť na odpredaj minimálne za cenu stanovenú 
znalcom, navýšenú o náklady na vypracovanie znaleckého posudku, t. j . 6 733,00 + 80,00 = 
6 813,00 eur. 
Zároveň odporučila v prípade neúspešnej súťaže ponuku opakovať s cenou podľa ZP 
zníženou o 30 %, navýšenou o náklady na vypracovanie ZP. 

Vypracovala: 
Marta Baťová, referent evidencie majetku mesta 



Návrh na uznesenie 

Mestská rada 
Prievidza 

Mestská rada 

I. berie na vedomie 

a) návrh na vyradenie osobného motorového vozidla Volkswagen Passat 2.0 TDI BMT 
Comfortline 4MOTION, EVČ PD722ET, rok výroby 2014 v celkovej obstarávacej cene 
29 800,00 eur, a to v zmysle Zápisu zo zasadnutia vyraďovacej, oceňovacej a likvidačnej 
komisie pri MsÚ Prievidza zo dňa 11.11.2019 s následným odpredajom za najvyššiu 
ponuku, minimálne za cenu 6 733,00 eur stanovenú Znaleckým posudkom č. 49/2019, 
vypracovaným znalcom Ing. Vladimírom Šramkom, navýšenú o náklady na vypracovanie 
znaleckého posudku vo výške 80,00 eur, t. j . minimálne za cenu 6 813,00 eur. 
V prípade, ak bude súťaž neúspešná, opakovať ponuku so zníženou cenou podľa 
znaleckého posudku o 30 % + náklady na vypracovanie znaleckého posudku. 

b) návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodneší návrh na uzavretie 
zmluvy na prevod prebytočného hnuteľného majetku mesta Prievidza, osobného 
motorového vozidla Volkswagen Passat 2.0 TDI BMT Comfortline 4MOTION, EVČ 
PD722ET. 

II. odporúča - neodporúča MsZ 

a) schváliť vyradenie osobného motorového vozidla Volkswagen Passat 2.0 TDI BMT 
Comfortline 4MOTION, EVČ PD722ET, rok výroby 2014 v celkovej obstarávacej cene 
29 800,00 eur z evidencie majetku mesta Prievidza, a to v zmysle Zápisu zo zasadnutia 
vyraďovacej, oceňovacej a likvidačnej komisie pri MsÚ zo dňa 11.11.2019; 

b) schváliť zámer mesta Prievidza previesť prebytočný hnuteľný majetok mesta, osobné 
motorové vozidlo Volkswagen Passat 2.0 TDI BMT Comfortline 4MOTION, EVČ PD722ET, 
formou obchodnej verejnej súťaže s podmienkami: 
1. kúpna cena osobného motorového vozidla: minimálne za cenu 6 813,00 eur, 
2. termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
V prípade, ak bude súťaž neúspešná, opakovať vyhlásenie súťaže so zníženou cenou podľa 
znaleckého posudku o 30% + náklady na vypracovanie znaleckého posudku. 

Mestská rada: 20.01.2020 



Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

a) návrh na vyradenie osobného motorového vozidla Volkswagen Passat 2.0 TDI BMT 
Comfortline 4MOTION, EVČ PD722ET, rok výroby 2014 v celkovej obstarávacej cene 
29 800,00 eur, a to v zmysle Zápisu zo zasadnutia vyraďovacej, oceňovacej a likvidačnej 
komisie pri MsÚ Prievidza zo dňa 11.11.2019 s následným odpredajom za najvyššiu 
ponuku, minimálne za cenu 6 733,00 eur stanovenú Znaleckým posudkom č. 49/2019 
vypracovaným znalcom Ing. Vladimírom Šramkom, navýšenú o náklady na vypracovanie 
znaleckého posudku vo výške 80,00 eur, t. j . minimálne za cenu 6 813,00 eur. 
V prípade, ak bude súťaž neúspešná, opakovať ponuku so zníženou cenou podľa 
znaleckého posudku o 30% + náklady na vypracovanie znaleckého posudku. 

b) návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodneší návrh na uzavretie 
zmluvy na prevod prebytočného hnuteľného majetku mesta Prievidza, osobného 
motorového vozidla Volkswagen Passat 2.0 TDI BMT Comfortline 4MOTION, EVČ 
PD722ET. 

II. schvaľuje - neschvaľuje 

a) vyradenie osobného motorového vozidla Volkswagen Passat 2.0 TDI BMT 
Comfortline 4MOTION, EVČ PD722ET, rok výroby 2014 v celkovej obstarávacej cene 
29 800,00 eur z evidencie majetku mesta Prievidza, a to v zmysle Zápisu zo zasadnutia 
vyraďovacej, oceňovacej a likvidačnej komisie pri MsÚ zo dňa 11.11.2019; 

b) zámer mesta Prievidza previesť prebytočný hnuteľný majetok mesta, osobné 
motorové vozidlo Volkswagen Passat 2.0 TDI BMT Comfortline 4MOTION, EVČ 
PD722ET, formou obchodnej verejnej súťaže s podmienkami: 
1. kúpna cena osobného motorového vozidla: minimálne za cenu 6 813,00 eur, 
2. termín úhrady kúpnej ceny: do 15 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 
V prípade, ak bude súťaž neúspešná, opakovať vyhlásenie súťaže so zníženou cenou 
podľa znaleckého posudku o 30% + náklady na vypracovanie znaleckého posudku. 



Zápis 

zo zasadnutia Vyraďovacej, oceňovacej a likvidačnej komisie pri MsÚ zo dňa .f..//'..^f/.2. 

Prítomní: Ing. Viola Čmiková, Ing. Marián Bielický, JUDr. Emília Kačmárová, Ing. Tatiana Kvočiková, 
Jana Vojtasová. 

Komisia sa na svojom zasadnutí zaoberala na základe návrhu oddelenia hospodárskej správy 
vyradením hnuteľného majetku - motorového vozidla Volkswagen Passat 2.0 TDI BMT Comfortlime 
4MOTION, EVČ PD722ET, rok výroby 2014, počet najazdených kilometrov 288 211, v celkovej 
obstarávacej cene 29 800,00 eur, z dôvodu technickej opotrebovanosti, nákladnej údržby a z toho 
vyplývajúcej nerentabilnej prevádzky. 

Podľa vyjadrenia znalca z odboru cestná doprava Ing. V. Šramka, jeho technický stav zodpovedá dobe 
prevádzky a počtu najazdených kilometrov. 

Stanovisko komisie: 

Komisia považuje predmetný majetok za prebytočný, navrhuje jeho vyradenie z evidencie majetku 
mesta a odpredaj za cenu podľa Znaleckého posudku č. 49/2019 vypracovaného Ing. V. Šramkom, 
navýšenú o náklady na vyhotovenie znaleckého posudku - 6 733,00 € + 80,00 € = 6 813,00 €. 

V prípade, že odpredaj prebytočného majetku nebude úspešný, komisia navrhuje znížiť cenu podľa ZP 
o 30%, navýšenú o náklady na vyhotovenie znaleckého posudku: 4 713,10 € + 80,00 €, t . j . 4 793,10 €. 

Zapísala: Marta Baťová 

Členovia komisie: Ing. Viola Čmiková 

Ing. Marián Bielický 

JUDr. Emília Kačmárová 

Ing. Tatiana Kvočiková 

Jana Vojtasová 

Uznesenie MsR: 

Vyjadrenie primátorky mesta k návrhu komisie: súhlasím - nesúhlasím 

JUDr. Katarína Macháčková 
primátorka mesta 


