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I N F O R M Á C I A  

o spôsobe naloženia s neupotrebiteľným majetkom   
 
 
 
 
 
 
Predkladá: 
Meno:    Ing. Iveta Szobiová   
Funkcia: vedúca oddelenia 
 
 
 
 
Spracoval: 
Helena Zaťková 
referent oddelenia 
 
 
Meno:    Ing. Iveta Szobiová 
Funkcia: vedúca oddelenia 
 
 
 
 
 
 
Prerokované: 
Finančná komisia  
Dňa 22.10.2012 – odporučila 
MR 31.10.2012 – odporúča 
 



Dôvodová sprava 
 
 
 

Vyraďovacia komisia na svojom zasadnutí dňa 23. 7. 2012 prerokovala návrh na 
vyradenie osobného motorového vozidla ŠKODA FAVORIT 136 L, ev. č. ZM 753AN. 
Ojazdené motorové vozidlo (rok výroby 1990) dostalo Mesto Zlaté Moravce do daru v roku 
2004 v hodnote 135 000,- Sk (4 481,18 €) na výkon samosprávy na úseku opatrovateľskej 
služby a vozidlo je plne odpísané.  

Na osobné motorové vozidlo ŠKODA FAVORIT 136 L bol vypracovaný znalecký 
posudok č. 5/2012. Znalec Ing. Červenka Oto stanovil všeobecnú hodnotu vozidla ku dňu     
2. 5. 2012 vo výške 117,00 Eur. 

Primátor mesta v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce         
č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Zlaté Moravce (čl. 10 ods. 5) vydal 
rozhodnutie o neupotrebiteľnosti majetku, nakoľko osobné motorové vozidlo ŠKODA 
FAVORIT 136 L pre svoje značné opotrebenie, zastaranosť a nehospodárnosť v prevádzke 
nemôže už slúžiť svojmu účelu. Zároveň poveril likvidačnú komisiu, aby rozhodla o spôsobe 
naloženia s uvedeným majetkom. 

Likvidačná komisia na svojom zasadnutí dňa 13. 8. 2012 schválila návrh vyraďovacej 
komisie vyradiť osobné motorové vozidlo predajom za 300,00 Eur. Nakoľko nikto neprejavil 
záujem o zverejnenú ponuku, likvidačná komisia na svojom zasadnutí dňa 17. 9. 2012 
schválila odpredaj vozidla za cenu určenú znalcom v znaleckom posudku č. 5/2012 v hodnote 
117,00 Eur. 

Dňa 3. 10. 2012 bola uzatvorená kúpna zmluva v zmysle ustanovení § 409 a nasl. 
Obchodného zákonníka na predaj osobného motorového vozidla ŠKODA FAVORIT 136 L, 
ev. č. ZM 753AN kupujúcemu: Eva Kotlárová, bytom za kúpnu cenu 117,00 Eur. Kúpna cena 
bola dňa 3. 10. 2012 uhradená v hotovosti do pokladnice Mestského úradu a vozidlo bolo 
vyradené z evidencie majetku. 
 
 
 
 
V Zlatých Moravciach, 9. 10. 2012  
 
 
 
 

Spracovala: 
Helena Zaťková 
referent oddelenia  
financií a rozpočtu Ing. Iveta Szobiová 
  vedúca oddelenia 
  financií a rozpočtu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č.xx /2012 
z   20. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 08.11.2012 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Informácia o spôsobe naloženia s neupotrebiteľným majetkom   
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 20.zasadnutí MZ konaného dňa 
08.11.2012 
p r e r o k o v a l o 
informáciu o spôsobe naloženia s neupotrebiteľným majetkom  
b e r i e   n a   v e d o m i e  
informáciu o spôsobe naloženia s neupotrebiteľným majetkom – osobné motorové vozidlo 
ŠKODA FAVORIT 136 L 
 
 
V Zlatých Moravciach   dňa    08.11.2012 
 
 
                            Ing. Peter Lednár, CSc. 
               primátor mesta 
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