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Dôvodová sprava 
 
 

Vyraďovacia komisia na svojom zasadnutí dňa 22. 3. 2013 prerokovala návrh na 
vyradenie služobných zbraní a streliva v evidencii mestskej polície: 

Rok Vstupná Zostatková

nadob. cena cena

1. 5/022/0082 Revolver, v.č. MG 816 869 1999 336,92          ‐              

2. 5/022/0083 Revolver, v.č. 373 148‐PB 1999 335,26          ‐              

3. 5/022/0084 Revolver, v.č. 373 149‐PB 1999 335,26          ‐              

Účet 022 spolu 1 007,44      

4. 5/028/0032 Revolver TAURUS 37127938 S38 1999 326,96          ‐              

5. 5/028/0033 Revolver TAURUS 37127938 S38 1999 326,96          ‐              

6. 5/028/0034 Revolver TAURUS 37127938 S38 1999 326,96         

7. 5/028/0035 Revolver TAURUS 37127938 S38 1999 326,96          ‐              

8. 5/028/0036 Revolver TAURUS 37127938 S38 1999 326,96          ‐              

9. 5/028/0037 Revolver TAURUS 37127938 S38 1999 326,96          ‐              

10. 5/028/0038 Revolver  1999 267,21          ‐              

Účet 028 spolu 2 228,97      

P. č. Inv. číslo Názov

 
Merná  

jednotka

1. Strelivo kalibru 38 S ks

NázovP.č. P čet

212

o

 
 
Mestská polícia v roku 2012 nakúpila nové služobné strelné zbrane. Staré služobné zbrane 
a strelivo už nepotrebujú na plnenie svojich úloh a nie je predpoklad  ich využitia 
v budúcnosti, sú plne odpísané a ich zostatková hodnota je 0 Eur.  K návrhu na vyradenie bola 
doložená cenová ponuka od Veľkoobchod-ZBRANE s.r.o., Zelená 11, Nitra zo dňa 22.2.2013 
na odkúpenie služobných zbraní a streliva v sume 881,20 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) a odporučenia 
likvidačnej komisie ako svojho poradného orgánu vydal rozhodnutie o prebytočnosti majetku, 
nakoľko staré služobné zbrane a strelivo už  nie sú potrebné na plnenie úloh mestskej polície 
a nie je predpoklad ich využitia v budúcnosti. Zároveň poveril likvidačnú komisiu, aby 
rozhodla o spôsobe naloženia s uvedeným majetkom. 

Likvidačná komisia na svojom zasadnutí dňa 26. 3. 2013, na návrh vyraďovacej 
komisie a v zmysle rozhodnutia primátora mesta o prebytočnosti majetku, schválila  vyradiť 
strelné zbrane a strelivo predajom za sumu 881,20 Eur.  

Strelné zbrane a strelivo podľa vyššie uvedeného zoznamu boli odpredané spoločnosti 
Veľkoobchod-ZBRANE spol. s r.o., Zelená 11, Nitra za sumu 881,20 Eur. Hotovosť bola 
vložená do pokladnice mestského úradu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. /2013  
z 23. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa 25.04.2013 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Informácia o spôsobe naloženia s prebytočným majetkom   
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 23.zasadnutí MZ konanom dňa 
25.04.2013 
p r e r o k o v a l o 
informáciu o spôsobe naloženia s prebytočným majetkom  
b e r i e   n a   v e d o m i e  
informáciu o spôsobe naloženia s prebytočným majetkom – vyradenie strelných zbraní 
a streliva odpredajom  
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 25.4.2013 
 
 

     
        Ing. Peter Lednár, CSc. 

                                                                  primátor mesta 
 

                                            Mgr. Mario Lénárt 
                                                                                         prednosta MsÚ 
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