
Domov dôchodcov, Brezová 32, 052 01 Spišská Nová Ves

NÁVRH NA VYRADENIE A LIKVIDÁCIU NEUPOTREBITEĽNÉHO
MAJETKU MESTA

V SPRÁVE DOMOVA DÔCHODCOV.

V zmysle "Zásad hospodárenia s majetkom mesta" predkladáme na schválenie návrh na
vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku mesta.

Hodnota neupotrebiteľného majetku mesta navrhnutého na vyradenie a likvidáciu je 9954,69€,
z toho:

- dlhodobý hmotný majetok
- drobný hmotný majetok

O€
9954,69 €.

Súpis majetku mesta navrhnutého na vyradenie a likvidáciu, ako aj potvrdenia o nefunkčnosti
strojov a prístrojov tvoria prílohu tohto návrhu.

Vyraďovacia komisia:
Predseda: Ing.Ján Kovalčík

Členovia: Ing.Tatiana Mesarčíková

Lenka Gondová

s ú h I a sí m s vyradením a likvidáciou neupotebiteľného majetku mesta v užívaní Domova
dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves

V Spišskej Novej Vsi dňa 23.03.2018

Ing.Štefan Šiška
riaditeľ DD



Domov dôchodcov, Brezová 32,05201 Spišská Nová Ves

DÔVODOVÁ SPRÁVA
K VYRADENIU MAJETKU MESTA SO STAVOM K 31.12.2017

V súlade so Smernicou domova dôchodcov S 13 vo väzbe na Zásady hospodárenia
s majetkom mesta Vám v prílohe predkladáme na schválenie návrhy na vyradenie inventárnych
predmetov v celkovej hodnote

9954,69€,

z toho:
Dlhodobý hmotný majetok vo výške
Drobný hmotný majetok vo výške

O€
9954,69 €.

V súpise majetku navrhnutého na vyradenie je majetok, ktorý je poškodený, znehodnotený,
opotrebovaný a zastaraný a preto nie je vhodný na ďalšie používanie. Drobný hmotný majetok
z obdobia rokov 2002 až 2012.

Súčasťou súpisu majetku navrhnutého na vyradenie sú aj potvrdenia o nefunkčnosti
a neopravitel'nosti strojov a prístrojov.

Po schválení vyradenia neupotrebitel'ného hmotného majetku v mestskom zastupitel'stve bude
tento majetok za účasti členov vyraďovacej komisie fyzicky zlikvidovaný. Podrobný súpis majetku je
prílohou tejto dôvodovej správy.

V Spišskej Novej Vsi 23.03.2018

Ing.Stefan Siška
riaditel' DD
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Domov dôchodcov, Brezová 32, 052 01 Spišská Nová Ves

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VYRAĎOVACEJ KOMISIE

Vyraďovacia komisia zasadala dňa 23.03.2018. Pri svojej činnosti postupovala v súlade so
Smernicou domova dôchodcov S 13 vo väzbe na Zásady hospodárenia s majetkom mesta. Komisia
vykonala obhliadku predmetov - majetku navrhnutého na vyradenie a likvidáciu, posúdila ich stav,
oboznámila sa s odbornými posudkami o nefunkčnosti, odsúhlasila zoznam a podpísala "Návrh na
vyradenie a likvidáciu neupotrebitel'ného majetku mesta v správe Domova dôchodcov" vrátane súpisu
majetku.

Celková obstarávacia hodnota majetku navrhnutého na vyradenie je 9 954,69 €.

Dôvodom vyradenia je opotrebovanosť majetku, u elektrických spotrebičov ich nefunkčnosť
a zastaranosť.

Dole podpísaná vyraďovacia komisia súhlasí s vyradením a likvidáciou neupotrebitel'ného
majetku mesta v správe Domova dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves.

Predseda:
Ing. Ján Kovalčík

Členovia:
Ing. Tatiana Mesarčíková

'l

Lenka Gondová

V Spišskej Novej Vsi 23.03.2018

Ing.Štefan Šiška
riaditel' DD


