
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Správa školských zariadení, Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves 
 
 
VEC 
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta Správy školských zariadení   
 
 
 Vyradenie a likvidáciu prebytočného majetku mesta so stavom k 31.3.2009 predkladá 13 materských 
škôl, 8 školských jedálni, 2 detské jasle a správa so strediskom údržby. Ku dňu zasadnutia vyraďovacej 
komisie Správy školských zariadení bol návrh na vyradenie a likvidáciu prebytočného majetku mesta  

21 063,42 eur 
viď priloženú tabuľku. 
 
Návrhy  na vyradenie a likvidáciu prebytočného majetku mesta boli spracované v súlade so Smernicou č. 3 
zo dňa 1.8.2005 vo väzbe na Zásady hospodárenia s majetkom mesta schválené MsZ dňa 19.2.2009 
uznesením č. 486. 
 
Predmetom návrhov na vyradenie a likvidáciu hnuteľného majetku mesta je: 

  
V materských školách:  

 
DDHM nad 16,60 eur 
  -interiérové vybavenie – sú to staré, polámané a zničené skrinky a nábytok, aj z roku 1965,1968, 
ktoré pre svoj vzhľad  sa už nedajú v triedach využiť. Tento nábytok  bol nahradený novým moderným, ktorý 
bol nakúpený z vlastných príjmov , z 2% dani alebo z  prostriedkov od sponzorov. 
Staré a potrhané koberce materské školy tiež nahradili novými a ľahšie udržiavanými kobercami. 
  -výpočtová technika a kancelárske stroje – počítače a monitory ,z kancelárskych strojov sú to tlačiarne a 
staré písacie stroje, ktorých oprava by bola  v dnešnej dobe neefektívna.  
 -elektrospotrebiče a hasiace prístroje – sú to hlavne vysávače, elektrické ohrievače, odstredivka. Sú to 
prístroje, ktoré sú už nefunkčné a na ktoré už nie sú ani náhradné súčiastky. Vyradenie hasiacich prístrojov 
potvrdil kontrolór hasiacich prístrojov Pavol Černický v zmysle vyhlášky Min. vnútra č. 719/2002 Z.z. na 
základe prevedenej kontroly. Na všetky vyradené el. spotrebiče sú priložené posudky o technickom stave, 
kde je uvedené, že spotrebič je fyzicky a morálne opotrebovaný a neschopný prevádzky. 
 
DDHM UP nad 16,60 eur 
 Z učebných pomôcok sú to polámané a ináč poškodené  hračky,  detské stavebnice, maňušky, makety 
ovocia, zeleniny, zvonkohry a pod. Pretože sú  znehodnotené z dôvodu bezpečnosti detí nie je vhodné ich 
používať v ďalšom učebnom procese. V učebnom procese sa nedajú používať staré   magnetofóny, 
gramofóny, gramorádia, rádiomagnetofóny, ktoré pre svoje opotrebenie tiež nie sú vhodné na ďalšie 
používanie. Aj k týmto učebným pomôckam je priložený posudok o technickom stave.  
V materských školách je vyradený prebytočný majetok spolu 15 822,63 eur. 
 

V školských jedálňach: 
 
Dlhodobý hmotný majetok 
 V školskej jedálni na Lipovej ulici je vyradený plynový sporák  s el. rúrou, ktorý na základe  Správy 
o odbornej prehliadke a odbornej skúške plynového zariadenia odborným  pracovníkom Jozefom 
Sabovčíkom nie je schopný prevádzky a nevyhovuje STN EN 1775 . 
 
DDHM nad 16,60 eur  
 Sú to ďalšie spotrebiče, ako je chladnička,, el. sporák, chladnička s mrazničkou. Aj na tieto 
spotrebiče je priložený posudok o technickom stave. 
Okrem elektrospotrebičov je vyradená tlačiareň, stôl kuchynský drevený, hrnce, kastróly, ručný krájač na 
chlieb, drevená pracovná doska, skrinky, čalúnené kreslo, servírovací stolík. 
V školských jedálňach je vyradený majetok spolu 2 097,46 eur. 
 



V detských jasliach: 
  
 Vyradené sú skrine pre kojencov a batoľatá ,ktoré boli nahradené novými ,zakúpenými z vlastných 
príjmov, poškodené čalúnené kreslo, obitý servírovací stolík a zničený koberec. 
Z učebných pomôcok sú vyradené poškodené hračky. 
V detských jasliach je vyradený majetok spolu 662,53 eur. 
 

Správa a stredisko údržby : 
  
 V správe je vyradený DHM – nefunkčný kopírovací stroj, ktorý bol preradený zo zrušenej základnej 
školy na Javorovej ulici v roku 2005. Ten sa pri častom používaní opotreboval, a jeho oprava už bola 
nerentabilná. 
 V stredisku údržby sú vyradené nástroje a prístroje, ktoré sú opotrebované, polámané a nefunkčné, 
nedajú sa už opraviť. 
Zároveň sa  vyraďujú zásoby, rôzne súčiastky, náhradné diely, ktoré boli nakúpené ešte v rokoch 1994-1995, 
keď sa robili opravy pre školy a školské zariadenia v celom okrese , kedy stredisko údržby bolo súčasťou 
vtedajšej Školskej správy. Tieto zásoby nevyhovujú  norme a z toho dôvodu sú nepoužiteľné. 
V správe a stredisku údržby je vyradený majetok spolu 2 480,80 eur.  
 
 Po  prerokovaní v kolégiu primátora mesta, mestskej rade a po schválení  v  mestskom zastupiteľstve 
bude tento majetok zlikvidovaný.   
 
 
 
         

Mgr. Jozef Brezovský 
riaditeľ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Správa školských zariadení, Radničné nám. 7, Spišská Nová 
Ves 

     

Vyradenie majetku k 31. 03. 2009 v € 
     

Zariadenie Dlhodobý 
majetok 

DDHM nad 
16,60 € 

DDHM UP 
nad 16,60 € Spolu 

Hanulova   1 152,13 957,48 2 109,61 

Slovenska   348,20 243,31 591,51 

Gorazdova   334,93 133,26 468,19 

E.M.Šoltésovej   2 327,84 842,07 3 169,91 

Lipová   231,69 473,48 705,17 

Komenského   1 275,09 203,81 1 478,90 

Nejedlého   1 224,39 152,03 1 376,42 

Jilemnického       0,00 

Potočná   441,15 356,84 797,99 

Nov. Huta   498,89 188,44 687,33 

Stolárska    1 190,00 30,54 1 220,54 

Tomášikova   70,70   70,70 

I. Krasku   780,97 790,34 1 571,31 

Hviezdoslavova   1 291,41 283,64 1 575,05 

MŠ Spolu 0,00  11 167,39 4 655,24 15 822,63 

Hanulova   196,89   196,89 

Slovenska   141,64   141,64 

Gorazdova   62,73   62,73 

E.M.Šoltésovej       0,00 

Lipová 514,41     514,41 

Komenského       0,00 

Nejedlého   481,12   481,12 

Jilemnického   221,07   221,07 

Potočná       0,00 

Nov. Huta       0,00 

Stolárska    291,83   291,83 

Tomášikova   187,77   187,77 

Hviezdoslavova       0,00 

ŠJ Spolu 514,41  1 583,05 0,00 2 097,46 

DJ Nejedlého   306,61   306,61 

DJ Stolárska   251,50 104,42 355,92 

DJ Spolu 0,00  558,11 104,42 662,53 

Správa 1 526,75 424,85 529,20 2 480,80 

Celkom 2 041,16 13 733,40 5 288,86 21 063,42 
 


