
 
       K bodu rokovania:   14 
 

 
 V Spišskej Novej Vsi  8. 6. 2011 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
dňa 16. 6. 2011 
 
PREDMET: 
Návrh na vyradenie prebytočného majetku mesta v správe SŠZ 
 
Predkladá :        
Prednosta MsÚ 

        
Spracoval:   
PhDr. Ľubica Šefčíková, ved. ŠÚ a OŠMaŠ       

         

Prerokované: 
Kolégium primátora 
MsR 
 
 
Dôvod predloženia:   
Aktuálna potreba    
            
 
Prizvaný:          
Mgr. Jozef Brezovský 
 
 
Podpisy:         
  
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi: 
 

1. Schvaľuje 
Návrh na vyradenie prebytočného majetku mesta v správe SŠZ v hodnote 23 053,45 €. 

2. Ukladá 
Majetok zlikvidovať v zmysle interných smerníc. 

 



Správa školských zariadení, Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves 
 

 
 

Dôvodová správa 
 

  Vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku mesta so stavom k 31.3.2010 
predkladá 13 materských škôl, 11 školských jedálni, 1 detské jasle a správa so strediskom údržby. Ku 
dňu zasadnutia vyraďovacej komisie Správy školských zariadení bol návrh na vyradenie a likvidáciu 
prebytočného majetku mesta  

23 053,45 eur 
viď priloženú tabuľku. 
  
 Návrhy  na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku mesta boli spracované v súlade so 
Smernicou č. 3 zo dňa 1.8.2005 vo väzbe na Zásady hospodárenia s majetkom mesta. 
 
Predmetom návrhov na vyradenie a likvidáciu hnuteľného majetku mesta je: 

  
V materských školách:  

 
Dlhodobý hmotný majetok od 66,39 eur   
 
-interiérové vybavenie –  staré, polámané a zničené skrinky, skrine , rôzne stoly a stolíky ,vešiakové 
skrinky, vešiakové steny, šatňový nábytok ,  všetko  z rokov 1968 – 1990.. Toto interiérové vybavenie bolo  v 
roku 2010 nahradené novým , modernejším  a estetickejším nábytkom, ktorý bol nakúpený z účelových 
finančných prostriedkov t.j. z príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré 
majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.  
-výpočtová technika a kancelárske stroje –  nefunkčná tlačiareň a počítač z roku 2002.  Monitor k počítaču 
odcudzený neznámym páchateľom v roku 2010. Zastaralé písacie stroje ,ktoré už materské školy 
nevyužívajú a ktorých oprava by bola  v dnešnej dobe neefektívna. Na vyradenú výpočtovú techniku a 
kancelárske stroje sú priložené posudky o technickom stave. 
-elektrospotrebiče  –  vysávače, rádia, odstredivka, varná kanvica, t.j. elektrické prístroje, ktoré sú  
nefunkčné a na ktoré  nie sú  náhradné súčiastky. . Na všetky vyradené elektrické spotrebiče sú priložené 
posudky o technickom stave. 
 
Dlhodobý hmotný majetok – učebné pomôcky  od 66,39 eur 
  
 Z učebných pomôcok sú to polámané a ináč poškodené  hračky ešte z roku 1967,  detské stavebnice, 
maňušky, detské kočiare, železná preliezka a pod. Tieto učebné pomôcky sú  znehodnotené a z dôvodu 
bezpečnosti detí nie je vhodné ich používať v ďalšom učebnom procese, ďalej zastaralé   magnetofóny, 
gramofóny, gramorádia, rádiomagnetofóny, ktoré pre svoje opotrebenie tiež nie sú vhodné na ďalšie 
používanie a sú nahrádzané novou modernou technikou.  K týmto učebným pomôckam je priložený posudok 
o technickom stave.  
 
V materských školách je vyradený neupotrebiteľný  majetok spolu 19 632,72 eur. 
 

 
V školských jedálňach: 

 
Dlhodobý hmotný majetok od 66,39 eur  
 
interiérové vybavenie – rozbité a polámané skrinky , kuchynské drezy ,   kuchynské stoly, umývacie stoly a 
regále na potraviny. 
- výpočtová technika a kancelárske stroje –  nefunkčné tlačiarne, ktoré sú nahradené novými a 
výkonnejšími, monitor k PC ,ktorý odcudzil neznámy páchateľ v roku 2010.  
- elektrospotrebiče – opotrebované nefunkčné kuchynské spotrebiče -  prietokový ohrievač ,varná kanvica , 



elektrický ručný šľahač, kde  je priložený posudok o ich technickom stave.  
Okrem elektrospotrebičov je   vyradený  opotrebovaný plynový sporák, na ktorý nie sú náhradné diely a na 
jeho vyradenie dal posudok odborný pracovník plynových zariadení. 
Aj školské jedálne si vyradený hmotný majetok nahradzujú novým , nerezovým , spĺňajúcim požiadavky 
kladené súčasnou legislatívou a normami.. 
 
V školských jedálňach je vyradený majetok spolu 2 225,16 eur. 
 

 
V detských jasliach: 

  
 V detských jasliach  sú vyradené  skrinky a  prebaľovacie stoly , ktoré boli nahradené novými 
modernejšími a praktickejšími .  
Z učebných pomôcok je vyradený pokazený detský kočiar  a samorozkladací domček. 
 
V detských jasliach je vyradený majetok spolu 477,95 eur. 
 

 
Správa a stredisko údržby : 

  
 V  stredisku údržby je vyradená nefunkčná chladnička a nefunkčný vysávač z roku 1994, zasadací 
stôl, písací stroj , 2 nefunkčné  kalkulačky, poškodená nefunkčná  vŕtačka a závitnica .  
Zároveň sa  vyraďujú zásoby nakúpené v roku 1992 ,1999 a 2001, ktoré  nevyhovujú  súčasnej slovenskej 
technickej norme a z toho dôvodu sú nepoužiteľné. 
 
V  stredisku údržby je vyradený majetok so zásobami spolu 717,62 eur.  
 
 V materských školách, školských jedálňach a detských jasliach  je uvedený majetok na vyradenie s 
obstarávacou cenou od 66,39 € vrátane.. V súpisoch je uvedená aj nižšia obstarávacia cena ako 66,39 €  a to 
z dôvodu, že sa menilo účtovanie drobného dlhodobého majetku v roku 2008 a  od 1.1.2010. 
Z dôvodu zostavovania konsolidovanej účtovnej závierky je potrebné,aby každá účtovná jednotka patriaca 
do konsolidácie viedla účtovníctvo rovnakým spôsobom ako zostavovateľ konsolidovanej účtovnej závierky 
t.j. Mesto Spišská Nová Ves.  
 
 

 
 
 
 
 
Spišská Nová Ves 11.4.2011     Mgr. Jozef Brezovský 
Spracovala: Anna Némethová      riaditeľ 


